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Nav tevī sīkā,

tāpēc viss kļūst liels,
ir tevī saule,
tāpēc viss kļūst gaišs,
nāk tava dvēsele –
un viss kļūst netverams
ar ikdienišķām rokām.
(O.Vācietis)

Cienījamie pedagogi!
Ar asteru ziediem un bagātu ābolu ražu ir aizsteidzies
septembris. Klāt oktobris un
Skolotāju diena. Sveicot novada pedagogus viņu profesionālajos svētkos, sakām
«Paldies!» par ieguldīto darbu bērnu un jauniešu audzināšanā un izglītošanā, par
audzēkņu pamudināšanu un
iedrošināšanu, par atbalstošas gaisotnes un drošas vides
veidošanu izglītības iestādēs.
Lai nebaida dažādi izaicinājumi un kopīgā darbā izdodas
īstenot jaunas idejas! Lai raisās pozitīvas domas un pietiek spēka tuvāku un tālāku
mērķu sasniegšanai!
Valkas novada Izglītības
pārvaldes vārdā –
vadītāja Dzintra Auzāne

A

r 1.augustu Valkas novada domē kā izpilddirektors
darbu uzsāka bijušais Kārķu
pagasta pārvaldes vadītājs Ai
vars Cekuls. Šis ir amats, kurš
prasa saimnieka acis un saim
nieka pieredzi. Darba rezul
tāts bieži vien ir atkarīgs no
spējas pieņemt lēmumus un
ātri rīkoties.
•Kāda ir tava darba pieredze?
«Man liktenis dzīvi sadalījis
nosacītās desmitgadēs – vispirms
mācības Kārķu pamatskolā, tad
Naukšēnu vidusskolā un Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijā, ie
gūstot hidromelioratora speciali
tāti, pēc tam 10 gadus strādāju pa
domju saimniecībā «Burtnieki».
Sākumā biju hidromeliorators, pēc
tam tehnoloģiskās vienības vadī
tājs un iecirkņa priekšnieks. Sāko
ties Atmodai atgriezos vecātēva
mājās Kārķos un 11 gadus strādā
ju savā zemnieku saimniecībā.
2001.gadā mani ievēlēja par Kār
ķu pagasta padomes priekšsēdē
tāju, šajā amatā nostrādāju līdz šā
gada augustam.
Visas iepriekšējo darbu piere
dzes lieti noder izpilddirektora
darbā.
•Kāda ir tava darba ikdiena?
Pašlaik cenšos iepazīties ar vi
sām domes struktūrvienībām un
to darbiniekiem, apzinu problē
mas, vajadzības un ieceres. Daudz

Atklās ceļa «Ziemeļu stīga»
rekonstruēto posmu
Teksts: Sandra Pilskalne

11.

oktobrī pulksten 15.00 ceļa
Valka – Rūjiena 28.kilometrā (pie
pagrieziena uz Veckārķiem) notiks
rekonstruētā ceļa posma Vēveri –
Kārķi atklāšana. Projekta ietvaros
veikti vērienīgi darbi, noasfaltējot
493000 m² ceļu 6,860 km garumā.
Neskatoties uz to, ka darbs bija sa
režģīts – ceļš ir ar daudzām virā
žām un mainīgu reljefu, kā arī bija
jāveic īpaši dižkoku saudzēšanas
pasākumi un no ceļa pamatnes tika
izcelts un apzināts valsts mēroga
dabas piemineklis  Žīguru dižak

mens, firma «Lim
bažu ceļi» darbu
veikusi godam,
veiksmīgi iekļau
joties plānotajā
darba grafikā.
Būsiet visi gaidī
ti, lai izbaudītu
mirkli, ko gaidījušas jau vairākas
paaudzes pusgadsimta garumā.
Līdz ar šā posma pabeigšanu Kār
ķus un novada centru Valku savie
no asfaltēts ceļš. Ceram, ka Ziemeļu
stīgas atlikušie posmi tiks asfaltēti
tuvākā pārskatāmā nākotnē. «Sa
sienot» šos posmus ceļš iegūs pavi
sam citu vērtību un skanējumu! v

Praktiskas iemaņas un pieredze izpilddirektoram Aivaram Cekulam palīdz organizēt
saimnieciskos darbus Valkas novadā

laika aizņem sanāksmes un darbs darbus, lai Valkas ģimnāzijas inter
ar dokumentiem.
nātam apmainītu 2.stāva logus,
Zvārtavas pagasta pārvaldes ēkā
sākta ūdensvada un kanalizāci
ašlaikcenšosiepazīties uz
jas sistēmas sakārtošana, pagasta
arvisāmdomesstruktūr pārvaldes malkas šķūņa remonts,
vienībām un to darbinie Vijciema pagastā uzsākts remonts
kiem, apzinu problēmas, dzeramā ūdens sagatavošanas tel
pai.
vajadzībasunieceres.

[

P

•Vai darbi jau uzsākti, lai ziema
nepārsteigtu nesagatavotus?
Malka visām novada skolām un
katlumājām Valkā sarūpēta. Lielā
ko siltuma daudzumu novadā no
drošina SIA «Enefit» Labi strādā
novada Teritorijas apsaimniekoša
nas nodaļa, kas jau sarūpējusi kai
sāmo materiālu slideniem laika ap
stākļiem. Strādnieki šobrīd vēl ir
atvaļinājumos, lai sezonā var strā
Kādi ir pirmie lielākie darbi, dāt ar pilnu noslodzi.
ko izdevies paveikt?
Turpinājums2.lpp.
Esmu uzsācis organizatoriskos
•Kā esat sadalījuši atbildības
sfēras ar domes izpilddirektora
vietnieku?
Es atbildu par visām saimnie
ciskām lietām un dokumentāciju
kopumā, manā pārziņā ir pagasti,
bet mans vietnieks Guntis Bašķis
atbild par saimnieciskām lietām
Valkas pilsētā.

Veidojas jauna tradīcija –
Valkas novada Ražas svētki
Teksts: Sandra Pilskalne

25.

oktobrī pulksten 19.00
Valkas kultūras namā notiks pasā
kums «Ražas svētki», uz kuru aici
nāti visi novada lauksaimnieki un
dalībnieki, kuri šogad piedalījās
sakoptības skates konkursā. Pēc
labi padarīta darba ir nepiecieša
ma atpūta, tāpēc ir iecerēts veidot
jaunu tradīciju – uz skaistu balli
pulcēt lauksaimniekus, kuri no
darbojas gan ar tradicionālo, gan
netradicionālo lauksaimniecību,
mājražotājus un aktīvus lauku

dzīves veidotājus. Lūgums dalību
pasākumam pieteikt Valkas nova
da lauku atīstības konsultantei
Sniedzei Ragžei (mob.t. 26488684)
līdz 15.oktobrim. Esiet atsaucīgi
un aktīvi – atpūtīsimies, lai smeltu
spēkus jaunajai sezonai! v
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Valkas novada domē

PAZIŅOJUMS

V

alkas novada dome 2013.
gada 26.septembrī pieņēma lēmu
mu par Valkas novada Ilgtspējī
gas attīstības stratēģijas 2013.–
2037.gadam un aktualizētās Val
kas novada attīstības programmas
2010. – 2016.gadam 1.redakcijas
publisko apspriešanu.
Vietējās pašvaldības attīstības
programmā ietver pašreizējās situ
ācijas analīzi, tendences un pro
gnozes, kā arī informāciju par attīs
tības programmas izstrādes proce
su un nosaka vidēja termiņa priori
tātes, rīcības un investīciju plānu,
attīstības programmas īstenošanai
nepieciešamo resursu apjomu un
attīstības programmas īstenošanas
uzraudzības kārtību.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
uzdevumi ir – definēt Valkas nova
da ilgtermiņa attīstības redzējumu,
ilgtermiņa attīstības prioritātes,
stratēģiskos mērķus un telpiskās
attīstības perspektīvu.
Ar Valkas novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2013.– 2037.ga
dam un aktualizētās Valkas nova
da attīstības programmas 2010.–
2016.gadam pirmo redakciju var
iepazīties Valkas novada domes
mājas lapā www.valka.lv vai Val
kas novada domē, Semināra ielā 9,
3.kabinetā un Ērģemes, Kārķu, Val
kas, Vijciema un Zvārtavas pagastu
pārvaldēs darba laikā.
Aicinām izteikt priekšlikumus
laikā no 2013.gada 1.oktobra līdz
2013.gada 29.oktobrim, fiziskām
personām norādot vārdu, uzvārdu,
dzīves vietas adresi un kontaktin
formāciju (tālruni vai e-pastu), juri
diskām personām norādot reģis
trācijas numuru, reģistrācijas un
darbības vietas adreses, kā arī kon
taktinformāciju (tālruni vai e-pas
tu). Priekšlikumi un ierosinājumi
iesniedzami Valkas novada domē
– Semināra ielā 9, Valkā, Valkas no
vads, LV–4701 vai elektroniski: epasts kristine.salnina@valka.lv.

Aicinām piedalīties sabiedriskās
apspriešanas sanāksmēs:

• 2013.gada 23.oktobrī plkst. 10:00
Zvārtavas pagasta pārvaldē, «Lu
turskola»;
• 2013.gada 23.oktobrī plkst. 12:00
Vijciema pagasta pārvaldē, «Dru
vas»;
• 2013.gada 23.oktobrī plkst. 14:00
Valkas pagasta Sēļu bibliotēkā,
Māja 22;
• 2013.gada 23.oktobrī plkst. 16:00
Valkas pagasta Saieta namā «Luga
žu muiža»;
• 2013.gada 24.oktobrī plkst. 10:00
Kārķu pagasta tautas namā;
• 2013.gada 24.oktobrī plkst. 13:00 Ēr
ģemes pagasta pārvaldē, «Pūcītes»;
• 2013.gada 24.oktobrī plkst. 16:00
Valkas novada domē, Semināra ie
lā 9, Valka. v

Numura intervija

Pussimts dienu
izpilddirektora amata-

Turpinājums no 1.lpp.

•Vai apkures tarifi 2013./ 2014.ga
da apkures sezonai Valkas pilsē
tā tiks paaugstināti?
Līdz 1.janvārim tarifi netiks pa
augstināti, par turpmāko nevaru
pateikt.
•Kādi lielākie projekti šobrīd
tiek realizēti novadā?
Ietvju seguma un ūdenssaim
niecības sakārtošana Valkā.
•Kādi projekti paredzēti tuvākā
nākotnē?
Kārķos jāuzsāk ūdenssaimnie
cības projekta 2.kārta, Ērģemē
ūdenssaimniecības projekta 1.kār
ta. Jādomā par Vijciema apkures
sakārtošanu, pārejai uz mūsdienī Patriotisms un lepnums par novadu ir vajadzīgs ikvienam,
gākām tehnoloģijām un Zvārtavas kurš strādā pašvaldības darbā
pagasta Stepu ciema ūdens un ka
nalizācijas sistēmas izbūvi. Jātur
pina māju siltināšanas projekti.
•Kā veicas ar Vijciema tautas na
ma aprīkošanu un sagatavošanu
darbam? Vai vijciemieši drīz va
rēs dejot tautas nama atklāšanas
ballē?
Precīzu datumu, kad tiks at
klāts jaunais Vijciema tautas nams,
nevaram pasacīt. Šobrīd gaidām
atbildi par projekta atbalstu tautas
nama skaņu, gaismas aparatūras
iegādei. No tās atkarīga tālākā rī
cība. Sliktākajā gadījumā, jāmeklē
līdzekļi pašvaldības budžetā.
•Kāds būs risinājums par Omu
ļu skolas ēku, kura ir avārijas stā
voklī?
Ir pieņemts lēmums bibliotēku Trāpīt mērķī sportā un dzīvē – tas ir veiksmes pamats
pārcelt uz tuvumā esošo daudz
dzīvokļu ēku un sagatavot doku
mentāciju ēkas pārdošanai.
•Tev pašam ir divi mazbērni. Kā
Tu vērtē, vai Valkas novads ir ģi
menēm draudzīgs un tiek domāts
par to, lai pēc iespējas vairāk ģi
menēm ar bērniem būtu piemē
roti, veselīgi un interesanti dzī
vot mūsu novadā?
Domāju, ka daudz tiek domāts
par bērnudārziem un skolām. Nu
pat arī tika realizēts projekts – uz
stādīti novadā 6 rotaļu laukumi:
Ērģemē, Kārķos, Zvārtavā un 3
Valkas pilsētā.
• Kas ir pats grūtākais tavā darbā?
Ir vieglāk nekā es biju domājis,
daudz dod iepriekšējā pieredze
un tas, ka novadā cilvēki zināmi
un pazīstami. Daudzas lietas tāpat
kā pagastā kārtojamas, tikai viss ir
lielākā apjomā. Visgrūtākais ir do
kumentu aprite, kur bieži traucē
pārlieku lielā birokrātija, kas ir
mūsu valstī.

Ceļošana ir viens no Aivara Cekula ģimenes vaļaspriekiem. Ne katrs ir gatavs sēsties
„trakojošajā” Minhauzena takas zirgā

un Vācijā. Tā ir vislabākā atpūta
no darba un tajā pašā laikā arī ie
spējams smelties idejas pašvaldī
bas darbam. Man patīk praktiskas
•Darbs paņem daudz laika, vai lietas un remontdarbi, ko veicu
brīvajos brīžos.
atliek laika atpūtai?
Tā ir tradīcija, ka katru gadu at
Aivara un Dailas ģimene ir iz
vaļinājumā kopā ar sievu Dailu
audzinājusi trīs krietnus bērnus –
dodamies ceļojumā uz ārzemēm.
Šogad bijām Beļģijā, Nīderlandē divus dēlus Kristapu un Mareku,

meitu Zandu, viņus jau priecē divi
mazbērniņi. Būt saimniekam nova
dā un savā mājā «Bāliņos», kur kā
priekšzīmīgs un valstī atzīsts saim
nieks darbus aizsācis vectēvs Ri
hards Jende, ir liela atbildība. Pirm
ie darbi novadā izpilddirektora
amatā un ilgstošs darbs mājās lie
cina, ka viņam tas izdodas. v
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Turpmāk talkosim katru gadu!
Teksts: MaritaTreijere,
Biedrība «Atrodi laiku sev»
AīdaVītola,Vijciema
pamatskolas direktore
Foto: Lilita Ikale

Pagastos: ZVĀRTAVĀ

Zvārtaviešiaicinauziedzīvotāju
sapulciunspēļuzālesatklāšanu
Teksts: Sandra Pilskalne

3.

P

rojektu «Krāsaini
sporta laukumi Vijciema
un Ozolu pamatskolās»
īsteno biedrība «Atrodi
laiku sev», sadarbībā ar
Valkas novada domi un
Ozolu un Vijciema pa
gastu pamatskolām. Rī
kojot sakopšanas talkas,
projekta ietvaros ir atjau
noti abu pamatskolu
sporta laukumi.
23.augustā Zvārtavas
pagasta Ozolu pamatsko
lā notika sporta laukuma
sakopšanas un krāsoša
nas talka, kurā piedalījās
33 dalībnieki. Kopīgiem
spēkiem atjaunojām spor
ta un rotaļu laukuma in
ventāra krāsojumu, sa
kārtojām volejbola lauku
mu un skrejceliņu. Bijušie
pamatskolas audzēkņi –
Rihards Kalniņš un Artis
Ziemiņš, atjaunoja lodes
grūšanas laukumu. Sko
lotāja Ligita Ziemiņa ar
krāsām uz asfalta pie sko
las uzzīmēja savu skolas
laiku tik iecienītās lecamās
klases, kas daudziem sko

3

Kopīgiem spēkiem tiek attīrīts volejbola laukums

lēniem bija pārsteigums.
Zem mazo krāsotāju otām
uzziedēja kāpelējamās rie
pas un pat akmeņi puķu
dobē. Vīrieši raka zemi,
sita mietus un stiepa
stieples, lai atjaunotu ro
taļu laukuma nožogoju
mu. Par gardām pusdie
nām parūpējās pavāre
Lolita Ozoliņa. Talkas no
slēgumā secinājām, ka šā
das skolas sakopšanas tal
kas būtu rīkojamas katru
gadu. 2.septembrī Ozolu
pamatskolas zālē tika go
dināti talkas dalībnieki,
izsakot pateicību un pa
sniedzot talkas dalībnie
ka piemiņas nozīmīti.
Jūnija sākumā pie Vij
ciema pamatskolas noti
ka talka, kuras laikā tika
nokrāsoti
vingrošanas
stieņi. Visiem ir liels
prieks par to, ka drūmo
krāsu vietā tagad ir košas
un
priecīgas
krāsas.

Augustā vijciemieši atkal
tika aicināti uz talku, šo
reiz – lai nokrāsotu hoke
ja laukuma bortus 24.
augusta rītā pie skolas
pulcējās gan mazāki, gan
lielāki vijciemieši, lai arī
hokeja laukumu padarītu
košāku un krāsaināku, jo
vecā krāsa bija izbalējusi
un nolupusi. Pēc vairāku
stundu darba visiem bija
prieks par padarīto, un
ļoti labi garšoja ugunsku
rā ceptās desiņas.
Projektu
«Krāsaini
sporta laukumi Vijciema
un Ozolu pamatskolās»
finansē Atvērtās sabiedrī
bas fondi (Open Society
Foundation), un tā ievie
šanu atbalsta Sorosa
fonds – Latvija. Plašāka
informācija par Sorosa
fonda – Latvija atbalsta
virzieniem
pieejama
www.sﬂ.lv. v

Valkasmazpulcēni
tiksiesRUDENSFORUMĀ

Teksts: VitaKalvāne, Valkas novada BJC «Mice» direktore; Foto: SilvijaDorša

oktobrī pulksten 14.00
Luturskolā notiks LEADER
projekta «Sporta aktivitāšu
pilnveidošana Zvārtavas pa
gastā» ietvaros izveidotās aktī
vas atpūtas un spēļu zāles at
klāšana. Pulksten 15.00 visi
aicināti uz iedzīvotāju sapul
ci, kurā piedalīsies arī Valkas
novada domes izpilddirektors
Aivars Cekuls.
«Projekta ietvaros iegādāts
biljarda galds, galda tenisa
galds, novusa galds, galda ho
kejs, elektroniskais šautriņu
dēlis, velotrenažieris, eliptis
kais trenažieris, galda spēles
Monopols, Latvija, šahs, dam
brete un citas spēles. Kopējā

projekta sum
ma ir 1125,48
lati, no tās 10%
ne pie cie ša mo
projekta līdzfi
nansējumu no
drošināja Val
kas novada dome,» stāsta pro
jekta vadītāja, biedrības «Atro
di laiku sev» valdes locekle
Marita Treijere.
Spēļu un aktīvas atpūtas zā
le būs atvērta visām pagasta ie
dzīvotāju paaudzēm darbdie
nās no pulksten 9.00 līdz 17.00,
ja ir interese to izmantot brīv
dienās, tad jāsazinās ar biedrī
bas «Atrodi laiku sev» valdes
loceklēm. v

Pagastos: ĒRĢEMĒ

Turnastautasnamā
izveidotagaldaspēļutelpa
Teksts: Sandra Pilskalne

28.

septembrī Turnas tau
tas namā pēc Valkas pagasta
amatierteātra «Rūdis» izrādes
«Koncerts», ap plkst. 20.30 no
tiks Spēļu centra atklāšana un
galda spēļu čempionāta 1.kār
ta.
«Spēļu zāle izveidota pro
jekta «Galda spēļu centra izvei
de un spēļu inventāra iegāde
Ērģemes pagastā» ietvaros.
Projekts atbilst biedrības «Lau
ku partnerība Ziemeļgauja»
vietējās atīstības stratēģijas
1.rīcībai «Brīvā laika pavadīša
nai paredzētās infrastruktūras
ierīkošana un pilnveidošana vie
tējiem iedzīvotājiem». Projekta
kopējās izmaksas Ls 1089,31.
Par projekta līdzekļiem iegādā
tas galda spēles, 2 tenisa galdi,

4 novusa gal
di, 2 šaha kom
plekti un būv
materiāli divu
istabu un kori
dora remont
am. Projektu
iesniedza un realizēja biedrība
«Turnava», projekta līdzfinan
sējumu 10% apjomā nodrošinā
ja Valkas novada dome,» stāsta
Turnas tautas nama vadītāja Lī
ga Krama, kuras vadībā tika arī
realizēts šis projekts.
Turnas tautas nama galda
spēļu čempionāts notiks katra
mēneša pēdējā sestdienā un tas
norisināsies līdz 2014.gada
martam. v

Pagastos: KĀRĶOS

Kārķēniešus aicina
uz iedzīvotāju sapulci
Teksts: Sandra Pilskalne

27.

Rudens forumā mazpulcēni varēs izvērtēt - kāda ir bijusi šī gada raža

2.oktobrī plkst.13.00 Turnas tau
tas namā tiksies Valkas novada maz

pulcēni, lai izvērtētu – kāds bijis aiz
vadītais darba gads. Mazpulcēniem
tas noslēdzas rudenī, kad tiek saskai
tīti izaudzētie kartupeļi, tomāti, bur
kāni un sīpoli, kad var priecāties par
pašu izaudzētiem ziediem un nogar
šot pašu gatavotus cienastus.

Valkas novadā darbojas četri maz
pulki – Vijciemā (vadītāja Anita Loti
ņa), Valkā (vadītāja Silvija Dorša), Ēr
ģemē (vadītāja Inta Skrastiņa) un Kār
ķos (vadītāja Vallija Ābele, bet no šī
rudens – Ģertrūde Ābele). Katrā tikša
nās reizē mazpulcēni apgūst arī jaunas
zināšanas. Šoreiz tās varēs gūt, tieko
ties ar Ērģemes pagasta lauksaimnie
kiem – Līviju un Mārtiņu Kreiļiem un
Vilni Vehi viņu saimniecībās. v

septembrī plkst. 15.00
kārķēnieši aicināti uz iedzīvo
tāju sapulci. Tajā tiks pārrunāti
jautājumi, kas saistīti ar ūdens
saimniecības projekta 2.kārtu,
gatavošanos ziemas sezonai un
citas aktualitātes. Pasākumā

piedalīsies Valkas novada do
mes izpilddirektors Aivars Ce
kuls, tā būs arī pirmā darbadie
na jaunajam Kārķu pagasta
pārvaldes vadītājam Pēterim
Pētersonam. Uz sapulci gaidīti
visi pagasta iedzīvotāji, īpaši
aicināti visi daudzdzīvokļu
māju vecākie. v
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Nr. 47 2013.gada 27.septembrī
Valkas novada domē

Valkas novada domes 29.augusta
sēdē pieņemtie lēmumi

• Atļaut Ērģemes pamatskolas sko
lēnu īslaicīgu izmitināšanu Valkas
novada Ģimenes atbalsta centra
«Saulīte» brīvajās vietās. Apstipri
nāt skolēnu izmitināšanas izdevu
mus ģimenes atbalsta centrā «Saulī
te»:
– skolēniem mācību gada laikā par 1
diennakti ar ēdināšanu Ls 2,00 (divi
lati), tai skaitā PVN (EUR 2,85);
– skolēniem mācību gadā laikā par
pārnakšņošanu un vakariņām Ls
1,00 (viens lats), tai skaitā PVN (EUR
1,42).
Cenas EUR tiek pārrēķinātas pēc
apstiprinātā valūtas kursa 0,702804
un stājas spēkā ar 2014.gada 1.jan
vāri.
• Apstiprināt nometņu organizē
šanu Valkas novada Ģimenes atbal
sta centrā «Saulīte», atbilstoši Nor
matīvajiem aktiem. Apstiprināt tel
pu nomu un ēdināšanas pakalpoju
mu sniegšanu nometņu vajadzībām
1 personai par diennakti no Ls 2,00
(divi lati) (EUR 2,85) līdz Ls 10,00
(desmit lati) (EUR 14,23), tai skaitā
PVN. Pakalpojuma cenu noteikt pēc
aprēķina, atbilstoši nometnes speci
fikai. Cenas EUR tiek pārrēķinātas
pēc apstiprinātā valūtas kursa
0,702804 un stājas spēkā ar 2014.ga
da 1.janvāri.

• Nepiekrist Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
2013.gada 8.jūlija atzinumam Nr.186/6175 «Par saistošajiem noteiku
miem» daļā par saistošo noteikumu
«Valkas novada domes sabiedriskās
kārtības noteikumi» 17.punktu, 24.
punktu un 33.punktu. Apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.15 «Valkas
novada domes sabiedriskās kārtības
noteikumi».
• Apstiprināt noteikumus Nr.4
«Grozījumi Valkas novada domes
2011.gada 31.marta noteikumos
Nr.3 «Valkas novada pašvaldības
darba kārtības noteikumi»».
Darba laiks, ja darba specifi
kas dēļ iestādei nav noteikts cits
darba laiks:
– pirmdienās – no pulksten 08:00
līdz 18:00;
– otrdienās, trešdienās un cetur
tdienās – no pulksten 08:00 līdz
17:00;
piektdienās – no pulksten 08:00
līdz 16:00.
Pusdienas pārtraukums ir no
12:00 līdz 13:00, ja darba specifi
kas dēļ iestādei vai darbiniekam
nav noteikts cits pusdienas pār
traukums. Darbdienas laikā di
vas reizes dienā var tikt noteikta
15 minūtes ilga atpūta.
Noteikumi stājas spēkā 2013.
gada 1.oktobrī.
• Apstiprināt Nolikumu Nr.3
«Valkas novada domes Grāmatve
dības un finanšu nodaļas noli
kums».
• Apstiprināt Finanšu komitejas
2013.gada 19.augusta ārkārtas sēdes
lēmumu «Par domes priekšsēdētāja

komandējumu uz Novodevjatkino piekrītoša neapbūvēta zemes gaba
(Krievija)».
la Valkas pagastā «Paksīši», platība
200 m2, mazdārziņa vajadzībām.
• Uzdot Valkas novada domes iz
pilddirektora vietniekam Guntim • Nodot atsavināšanai apbūvētu
Bašķim pasūtīt ceļa zīmi Nr.314 (8,5 zemes gabalu Valkas novada Ērģe
m gabarīta ierobežojums) un noor mes pagasta, «Sterēļi», platība 1,15
ganizēt ceļa zīmes uzstādīšanu.
ha, nosakot nekustamā īpašuma at
savināšanas veidu: pārdošana par
• Piemērot atlaidi 75% apmērā no brīvu cenu. Apstiprināt iepriekšmi
nomas maksas mēnesī, līdz tiek nētā nekustamā īpašuma nosacīto
segts Nomnieka veiktais ieguldī cenu – Ls 779,30 (septiņi simti sep
jums 210,00 LVL (divi simti desmit tiņdesmit deviņi lati un 30 santīmi).
lati) apmērā par loga nomaiņu no Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir
mātās telpās Valkā, Rīgas ielā 24.
100% lati. Mēneša laikā pēc nosacī
• Pārņemt no Vijas Batalauskas tās cenas apstiprināšanas personai,
neapdzīvojamo telpu Rūjienas ielā kurai ir neapbūvēta zemes gabala
3E (2.st., Nr.206) 12,9 m2 platībā. Uz pirmpirkuma tiesības, nosūtīt atsa
dot SIA «Valkas Namsaimnieks» vināšanas paziņojumu.
pārņemt iepriekšminēto telpu. Iz • Nodot atsavināšanai neapbūvē
nomāt neapdzīvojamās telpas Val tu zemes gabalu Valkas novada Vij
kā, Rūjienas ielā 3E (telpu Nr.49., ciema pagastā «Laumas», platība
50., 2.stāvs) ar kopējo platību 34,5 5,6 ha, nosakot nekustamā īpašuma
m2 Vijai Batalauskai ārstniecības un atsavināšanas veidu: pārdošana par
ginekoloģijas kabineta ierīkošanai. brīvu cenu. Apstiprināt iepriekšmi
Apstiprināt telpu nomas noteiku nētā nekustamā īpašuma nosacīto
mus:
cenu – Ls 3129,30 (trīs tūkstoši viens
– neapdzīvojamo telpu kopējā platī simts divdesmit deviņi lati un 30
ba – 34,5 m2;
santīmi). Noteikt, ka maksāšanas lī
– neapdzīvojamo telpu sastāvs – ka dzekļi ir 100% lati. Mēneša laikā pēc
bineti Nr. 49 un 50;
nosacītās cenas apstiprināšanas per
– nomas līguma termiņš – no 2013. sonai, kurai ir neapbūvēta zemes
gada 1.oktobra līdz 2016.gada 30. gabala pirmpirkuma tiesības, nosū
septembrim (ieskaitot);
tīt atsavināšanas paziņojumu.
– nomas maksa par 1 kvadrātmetru • Uzsākt pašvaldībai piederošā
mēnesī (bez PVN) – 0,50 LVL.
nekustamā īpašuma Valkas pagastā
• Mainīt nekustamā īpašuma lie «Ķīši», kas sastāv no zemes gabala
tošanas mērķi zemes gabalam Val 23,7 ha platībā, tai skaitā 23,5 ha
kā, Rīgas iela 100, platība 9893 m2, mežs, atsavināšanas procedūru.
no «neapgūta rūpnieciskās ražoša • Apstiprināt Stipendiju piešķir
nas uzņēmumu apbūves zeme» uz šanas komisiju šādā sastāvā:
«zeme, uz kuras galvenā saimnie – komisijas priekšsēdētājs
ciskā darbība ir lauksaimniecība».
Vents Armands Krauklis, Valkas no
• Pieņemt bez atlīdzības Valkas vada domes priekšsēdētājs;
novada domes īpašumā zemes ga – komisijas locekļi:
balu Zvārtavas pagastā «Lauri», Unda Ozoliņa, Valkas novada do
platība 6,94 ha. Izveidot nekustamā mes priekšsēdētāja vietniece izglītī
īpašuma pieņemšanas komisiju šā bas, kultūras, sporta un ārējo sakaru
jautājumos;
dā sastāvā:
– Komisijas vadītājs: Valkas novada Dzintra Auzāne, Izglītības pārval
domes priekšsēdētājs Vents Ar des vadītāja;
Aivars Ikšelis, Valkas novada do
mands Krauklis;
mes deputāts;
– Komisijas locekļi:
Valkas novada domes Centralizētās Līga Metuzāle, Personāla nodaļas
grāmatvedības galvenā grāmatvede vadītāja.
Ilze Grandava, Valkas novada do • Piedalīties Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas
mes juriste – Aija Jurjāne.
2007.– 2013.gadam «Ūdens tūrisma
• Atbalstīt Biedrības «Rūvenietis» kā dabas un aktīvā tūrisma kompo
lūgumu par izdevuma «Ēvalda Sili nentes attīstība Latvijā un Igaunijā»
ņa dziesmas bērniem» iegādi 10 no (RIVERWAYS) ar līdzfinansējumu
vada izglītības iestādēm (pamatsko 926,54 LVL (1318,35 EUR) apmērā,
las, pirmsskolas izglītības iestādes, kopējās Valkas novada domes pro
Bērnu un jauniešu centrs «Mice», J. jekta izmaksas 5450,24 LVL (7755
Cimzes Valkas Mūzikas skola).
EUR).
• Saņemot VSIA «Strenču psiho • Atzīt ēku Valkā, Raiņa ielā 2A,
neiroloģiskā slimnīca» grupu mājas par vidi degradējošu ēku un atļaut
(dzīvokļa) pakalpojumu, nodroši to nojaukt. Uzdot Valkas novada
nāt līdzfinansējumu 50% apmērā no domes izpilddirektoram organizēt
pakalpojuma cenas. Ievietojot gru iepriekšminētās ēkas nojaukšanu
pu mājā (dzīvoklī) pilngadīgas per normatīvajos dokumentos noteikta
sonas ar garīga rakstura traucēju jā kārtībā. Slēgt uzņēmuma līgumu
miem, Valkas novada Sociālajam par pakalpojumu – minētās ēkas no
dienestam slēgt līgumu ar pakalpo jaukšanu un teritorijas sakopšanu,
juma sniedzēju par līdzfinansēju nosakot, ka derīgos būvmateriālus
mu.
pakalpojuma sniedzējs izmanto sa
vām vajadzībām kā atlīdzību par
• Apstiprināt 2013.gada 19.augus
sniegto pakalpojumu.
ta Izsoles protokolu Nr.1, par nomas
tiesību izsoli uz daļu no pašvaldībai • Lūgt Finanšu Ministriju nodot
Valkas novada pašvaldības īpašumā

bez atlīdzības valsts nekustamo īpa
šumu Varoņu iela 42A, Valkā, Val
kas novadā, kas ierakstīts zemes
grāmatā uz valsts vārda Finanšu
ministrijas personā, jo tas nepiecie
šams kanalizācijas sūkņu stacijas
ēkas uzturēšanai, kā arī Valkas no
vada pašvaldības autonomo funkci
ju veikšanai, saskaņā ar likuma «Par
pašvaldībām» 15.panta 1.daļas 1.
punktu.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma
Ērģemes pagastā «Pauguržēguri»
izsoles rezultātus par zemes gabalu
ar kadastra apzīmējumu: 9452 007
0070, platība 28,2 ha, nosakot par iz
soles uzvarētāju attiecībā uz minēto
zemes gabalu – SIA «Vārpas 1», kas
izsolē nosolīja augstāko cenu: 75 500
LVL (septiņdesmit pieci tūkstoši
pieci simti latu). Noslēgt pirkuma lī
gumu ar SIA «Vārpas 1» par ie
priekšminēto zemes gabalu, kas tiks
atdalīts no nekustamā īpašuma
«Pauguržēguri», Ērģemes pagastā.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma
Ērģemes pagastā «Gobas» izsoles
rezultātus par zemes gabalu ar ka
dastra apzīmējumu: 9452 010 0057,
platība 6,87 ha, nosakot par izsoles
uzvarētāju – SIA «Keide Plus», kas
izsolē nosolīja augstāko cenu: 6700
LVL (seši tūkstoši septiņi simti latu).
Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA
«Keide Plus» par iepriekšminēto ne
kustamo īpašumu, kas sastāv no ne
apbūvēta zemes gabala.
• Apstiprināt Valkas novada do
mes priekšsēdētāja 2013.gada 13.
augusta rīkojumu Nr.67-v «Par Vē
lēšanu komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanas termiņu».
Ievēlēt Valkas novada Vēlēšanu
komisiju šādā sastāvā:
Inese Gaile -–Valkas pilsētas Pirms
skolas izglītības iestādes «Pasaciņa»
skolotāja;
Rolands Rastaks – Valkas novada
Izglītības pārvaldes vadītājas viet
nieks;
Vilnis Vilguts – Valkas novada do
mes IT kompetences centra vadī
tājs;
Māra Apine – Valkas novada domes
Kancelejas lietvede;
Mareks Smans – AS «Sadales tīkls»
Valkas meistars;
Arita Ārgale - Valkas novada domes
Personāla nodaļas personāla speci
āliste;
Oļģerts Pedraudzis - SIA «Ar Bru
no», valdes priekšsēdētājs.
• Nodot VAS «Latvijas Valsts ra
dio un televīzijas centrs» (LVRTC)
bezatlīdzības lietošanā ES fonda
projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/
SM/001 «Nākamās paaudzes elek
tronisko sakaru tīklu attīstība lauku
reģionos» realizācijas nodrošināša
nai atsevišķu telpas daļu 2 kvm pla
tībā telpā Nr.30 (saskaņā ar Valsts
zemes dienesta Ēkas kadastrālās uz
mērīšanas lietu) Valkas novada do
mei piederošajā nekustamajā īpašu
mā «Dalderi», Vijciemā, Vijciema
pagastā, Valkas novadā, LV-4733,
tehnisko iekārtu izvietošanai. v

SAISTOŠIE
2013.gada 20.jūlijā
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Nr. 47 2013.gada 27.septembrī
Valkas novada domē

NOTEIKUMI

Valkā

Nr.13

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2013.gada 20.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.9,1.§)

Grozījumi Valkas novada domes
2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1«Valkas novada pašvaldības nolikums»
Izdoti saskaņā ar likuma
«Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Valkas novada domes
2009.gada 30.jūlija saistošajos notei

5

jas 1iedzīvotājus;»
18. 7. šajā Nolikumā noteiktajā kār
tībā pieņem apmeklētājus.

kumos Nr.1 «Valkas novada pašval
dības nolikums» šādus grozījumus: 9. Izteikt 23.punkta pirmo teikumu
šādā redakcijā:
1. Izteikt 5.1.apakšpunktu šādā re «Domes priekšsēdētāja un priekš
dakcijā:
sēdētāja vietnieka juridiskajos un
«5.1.Finanšu komiteju 8 locekļu sa sociālā darba jautājumos amats ir
stāvā;»
algots.»
2. Papildināt saistošos noteikumus 10. Izteikt 25.punkta pirmo un otro
ar 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā: teikumu šādā redakcijā:
«5.5.Attīstības lietu komiteju 7 lo «25. Lēmumu projektus, kas saistīti
cekļu sastāvā;»
ar finansiālajiem jautājumiem, no
3. Izslēgt 12.11., 12.14. un 12.15. dod izskatīšanai Finanšu komitejai.
Finanšu komiteja:»
apakšpunktus.
4. Izteikt 16.14.apakšpunktu šādā 11. Izslēgt 25.10., 25.14., 25.15., 25.16.
un 25.17.apakšpunktus.
redakcijā:
«16.14. pārzina un metodiski vada 12. Papildināt saistošos noteikumus
būvvaldi, centralizēto grāmatvedī ar 28.1 punktu šādā redakcijā:
bu, Finanšu nodaļu, Personāla no «28.1 Attīstības lietu komiteja:
daļu un Attīstības un plānošanas 28.11. sniedz atzinumus par teritori
nodaļu;»
jas attīstības plānu un apbūves kār
5. Izteikt 16.16.apakšpunktu šādā tību;
1
28. 2. sniedz atzinumus par starp
redakcijā:
«16.16. vada Finanšu komitejas un tau1tisko sadarbību un tūrismu;
28. 3. sniedz atzinumus par projek
Attīstības lietu komitejas darbu;»
tu un investīciju projektu sagatavo
6. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā: šanu un realizāciju;
«17. Domes priekšsēdētājam ir 2 28.14. sniedz atzinumus un ieteiku
vietnieki:
mus par jautājumiem, kas saistīti ar
17.1.Priekšsēdētāja vietnieks juri atsevišķu novada teritoriālo vienī
diskajos un sociālā darba jautāju bu pārvaldi un ar pārvalžu darbību
mos;
saistītiem jautājumiem.»
17.2. Priekšsēdētāja vietnieks izglī
tības, kultūras, sporta un ārējo sa 13. Izteikt 89.punktu šādā redakcijā:
«89. Domes priekšsēdētājam ie
karu jautājumos».
dzīvotāju pieņemšanas laiks ir
7. Izteikt 18.punkta pirmo teikumu katra mēneša 1.pirmdiena no
šādā redakcijā:
plkst.15:00 – 18:00 Valkas novada
«18. Priekšsēdētāja vietnieks juridis domē, Semināra ielā 9, Valkā, vai
kajos un sociālā darba jautājumos:» pagastu pārvaldēs pēc iepriekš sa
8. Pap1 ildināt saistošos noteikumus stādīta grafika, par ko informācija
izliekama uz informācijas stenda
ar 18.
punktu šādā redakcijā:
1
«18. Priekšsēdētāja vietnieks izglī domes un pagasta pārvalžu ēkās
tības, kultūras, sporta un ārējo sa un publicējama domes interneta
mājas lapā.»
kar1u jautājumos:
18. 1. ierosina jautājumu izskatīša 14. Izteikt 90.punktu šādā redakci
nu pašvaldības domē, pastāvīgajās jā:
kom
itejās un komisijās;
«90. Domes priekšsēdētāja viet
1
18. 2. pilda priekšsēdētāja pienāku niekam juridiskajos un sociālā
mus viņa uzdevumā, kā arī pilda darba jautājumos iedzīvotāju
citus pienākumus likumā paredzē pieņemšanas laiks ir katru otr
tajos
gadījumos;
dienu no plkst. 15:00 – 18:00 Val
1
18. 3. veic pārraudzību pār novada kas novada domē, Semināra ielā
izglītības, kultūras un sporta iestā 9, Valkā».
žu 1darbību, to darbības tiesiskumu;
18. 4. koordinē un organizē sadar 15. Pa1pildināt saistošos noteikumus
ar 90. punktu šādā redakcijā:
bīb1u ar ārvalstu partneriem;
1
18. 5. organizē pašvaldības iesais «90. Domes priekšsēdētāja viet
tīšanos dažādās pašvaldību, valsts niekam izglītības, kultūras, spor
un nevalstiskajās programmās, sa ta un ārējo sakaru jautājumos
darbojas ar nevalstiskajām organi iedzīvotāju pieņemšanas laiks
ir mēneša pēdējā ceturtdiena no
zāc1ijām;
18. 6. iesniedz domes priekšsēdētā plkst. 15:00 – 18:00 Valkas novada
jam priekšlikumus izveidot darba domē, Semināra ielā 9, Valkā».
grupas un komisijas savu pienāku
Valkas novada domes
mu un tiesību realizācijai, iesaistot
priekšsēdētājs V.A.Krauklis
speciālistus un pašvaldības teritori

SAISTOŠIE
2013.gada 25.jūlijā

NOTEIKUMI

Valkā

Nr.14
APSTIPRINĀTI

ar Valkas novada domes
2013.gada 25.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.15,1.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada
30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
«Valkas novada pašvaldības nolikums»
Izdoti saskaņā ar likuma
«Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Valkas novada domes
2009.gada 30.jūlija saistošajos

noteikumos Nr.1 «Valkas nova
da pašvaldības nolikums» šādus
grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteiku
mus ar 6.13.apakšpunktu šādā
redakcijā:
«6.13.Priekšsēdētāja
sekretari
āts.»
2. Izteikt 16.16.apakšpunktu šādā
redakcijā:
«16.16. Vada Finanšu komitejas
darbu.»

3. Izteikt 21.punktu šādā redak
cijā:
«21. Izpilddirektoram ir viens
vietnieks - atbildīgais par Valkas
pilsētu. Izpilddirektora vietnieku
ieceļ amatā Valkas novada dome.
Izpilddirektora vietnieks strādā
uz darba līguma pamata, kuru
paraksta priekšsēdētājs.»
4. Svītrot 31.punktā vārdus «un
attīstības lietu».
Valkas novada domes
priekšsēdētājsV.A.Krauklis

SAISTOŠI NOTEIKUMI
2013.gada 29.augustā

Valkā

Nr.16

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2013.gada 29.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.18,6.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada
30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
«Valkas novada pašvaldības nolikums»

Izdoti saskaņā ar likuma
«Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Valkas novada domes
2009.gada 30.jūlija saistošajos

noteikumos Nr.1 «Valkas novada
pašvaldības nolikums» šādus
grozījumus:
1. Izslēgt 6.3.apakšpunktu.
2. Izteikt 6.4.apakšpunktu šādā
redakcijā:
«6.4. Grāmatvedības un finanšu
nodaļa.»
3. Izteikt 16.14.apakšpunktu šādā
redakcijā:
«16.14. pārzina un metodiski
vada būvvaldi, Grāmatvedības
un finanšu nodaļu, Personāla
nodaļu un Attīstības un plānošanas nodaļu;»
4. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

«22.Pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un pašvaldības
domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā izpilddirektors
organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam pašvaldības domes priekšsēdētājam. Divu nedēļu laikā tiek
sastādīts nodošanas – pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaras
zaudējušais domes priekšsēdētājs, jaunais domes priekšsēdētājs,
izpilddirektors un Grāmatvedības un finanšu nodaļas pārstāvis.»
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī.
Valkas novada domes
priekšsēdētājs V.A.Krauklis

Izsole uz zemes gabala nomu
Valkas novada dome izsludi
na rakstisku izsoli uz pašvaldības
īpašumā esoša neapbūvēta ze
mes gabala Zvārtavas pagastā
«Viļņi», kadastra apzīmējums
9496 008 0108, platība 1,3 ha, no
mu bez apbūves tiesībām.
Iesniegto piedāvājumu atvēr
šana notiks 2013.gada 28.oktobrī
plkst.16:00, Valkas novada do
mes sēžu zālē, Semināra ielā 9,
Valkā, Valkas novads.
Nomas objekts – neapbūvēts
zemes gabals 1,3 ha platībā.
Nomas objekts tiek iznomāts
uz laiku līdz 5 gadiem, ja no
mas maksa ir augstāka par no
sacīto nomas maksu, vai uz
vienu gadu, ja nomas maksa ir
zemāka par nosacīto nomas

maksu.
Nomas maksas nosacītā cena
ir LVL 5,27 (pieci lati 27 santīmi)
gadā, bez PVN.
Izsoles nolikumu pretendenti
var saņemt personīgi katru dar
ba dienu Valkas novada domē,
Semināra ielā 9, 3.kabinetā līdz
28.oktobrim, plkst. 15:00, (tālr.
647 07479, fakss: 647 07493; epasts: novads@valka.lv) vai elek
troniski mājas lapā www.valka.lv.
Izsoles dalībnieku reģistrācija
tiek veikta Valkā, Semināra ielā 9,
3.kabinetā darba dienās līdz 2013.
gada 28.oktobra plkst. 15:00.
Iepazīties ar Nomas objektu
var, iepriekš sazinoties pa tālru
ni 64707479 vai 647 28428. v
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Sociālajāpalīdzībā

labopraksiLietuvā

Attīstajaunussociālās
rehabilitācijaspakalpojumus
Teksts: NatālijaDubrovska,Valkas

pašvaldībās pieejamajiem soci

novada Sociālā dienesta vadītāja
Foto: EvitaBašķe

V

Sociālie darbinieki ir gandarīti par seminārā gūtajām zināšanām

alkas novada pašvaldība
piedalās Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projekta «Vidzemes reģi
ona mobilais sociālo pakalpo
jumu resursu centrs» realizāci
ālajiem pakalpojumiem.
jā. Projekta darbības laiks ir 19
Projekta mērķis – atīstīt jaun
mēneši, no 01.04.2012. līdz
us sociālās rehabilitācijas pakal
31.10.2013.
pojumus Vidzemes reģionā un
Projekta nosacījumi paredz, sniegt tos sociālās atstumtības
ka sasniegto rezultātu uzturēša riskam visvairāk pakļautām per
na un ilgtspēja pēc projekta pa sonām. Projekta mērķa grupas:
beigšanas visās projektā iesaistī • personas ar funkcionāliem trau
tajās Vidzemes reģiona pašvaldī cējumiem;
bās ir jānodrošina vismaz 18 mē • pensijas un pirmspensijas ve
nešus. Projektā iesaistītajām cuma personas;
pašvaldībām pēc projekta pa • daudzbērnu un nepilnās ģime
nes, bērni no trūcīgām un maz
beigšanas jānodrošina:
• Sociālās rehabilitācijas pakal nodrošinātām ģimenēm;
pojumu sniegšana mērķa grupu • no vardarbības cietušas perso
nas;
klientiem;
• Sociālā darba speciālistu pro • no psihoaktīvām vielām atkarī
gas personas.
fesionālā pilnveide;
• Sabiedrības informēšana par

Projekta realizācijas laikā sasniegtie rezultāti
laicīgas sociālās aprūpes pakalpoju
mu
jaun
ie
šiem
pēc
sko
las
pa
beig
ša
SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI
novada Sociālā dienesta vadītāja
nas.
Cen
tra
ie
mīt
nie
ki
le
po
jas
ar
projekta mērķa grupām:
Foto: ZaneZariņa
augstiem sasniegumiem sportā (pa
Atbalsta grupas – 20, pakalpojumu saņēma 230 personas (Beverī
IA «Profesionālās pilnveides saules līmenī) un ļoti skaistiem un nas novads – 3/35, Cēsu novads – 5/54, Jaunpiebalgas novads – 2/26,
Mazsalacas novads – 2/26, Smiltenes novads – 3/32, Valkas novads –
un supervīzijas centrs «AISMA»», interesantiem rokdarbiem.
sadarbībā ar Lietuvas sociālo dar
• Bērnu aprūpes centru (www. 3/38, Valmieras pilsēta – 2/19).
Darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai – 12, pakalpoju
binieku asociāciju un Utenas kole ugdymas.utena.lm.lt). Aprūpes cen
mu
saņēma 126 personas (Cēsu novads – 7, Jaunpiebalgas novads –
džas Veselības un sociālās aprūpes trs sniedz pakalpojumus četrās jo
1,
Maz
salacas novads – 2, Smiltenes novads – 1, Valkas novads – 1).
fakultāti, 23. un 24.augustā organi mās – ilgstošu sociālo aprūpi bēr
In
di
viduālā apmācība socializācijai evidē – 40 personas (Cēsu
zēja izbraukuma semināru «Soci niem bāreņiem un bez vecāku gādī
no
vads
– 28, Beverīnas novads – 12).
ālā darba labā prakse Utenas pilsē bas palikušajiem bērniem no dzim
tā (Lietuva)», kurā piedalījās arī 7
šanas, ievērojot ģimeniskuma prin
SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTU PROFESIONĀLĀS
Valkas novada Sociālā dienesta
cipu, sniedz atbalsta pakalpojumu
KAPACITĀTES PILNVEIDE UN STIPRINĀŠANA
darbinieki.
krīzē nonākušām ģimenēm ar bēr
Resursu centrā Cēsīs izveidota apmācību telpa, noorganizēti 18
Semināra ietvaros apmeklējām:
niem, piedāvā metodisku un izglīto apmācību semināri, sociālā darba speciālistiem noorganizētas super
• Sociālās aprūpes centru (www. jošu atbalstu un palīdzību potenci vīzijas – grupu un individuālās.
utenossgn.lt). Aprūpes centra vēstu ālajiem un esošajiem adoptētājiem
riskie pirmsākumi meklējami jau un aizbildņiem, izglīto sociālā darba
INTERAKTĪVĀ INTERESENTU UN KLIENTU
18.gs. Centrs vairākas reizes ir mai speciālistus, īstenojot 4 akreditētas
KONSULTĒŠANA, INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA
nījis darbības mērķi un nosaukumu. programmas.
Izveidota Vidzemes reģiona epakalpojumu vietne www.resursu
Šobrīd tas paredzēts 300 dažādu
centrs.lv,
apkopota un regulāri aktualizēta informācija par projektā
• Sociālo pakalpojumu centru
grupu iemītniekiem – veciem cilvē
ie
sais
tī
ta
jās
pašvaldībās sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem,
(www.utena.freevar.com). Centra
kiem, pieaugušām personām ar ga
sniegtas 134 individuālās konsultācijas evietnē. v
mērķis ir sniegt sociālos pakalpoju
rīga rakstura traucējumiem un da
mus dažādām sociālajām grupām,
žādiem funkcionāliem traucēju
tādējādi paaugstinot Utenas pilsētas
miem, bezpajumtniekiem. Centrs
un apkārtnes iedzīvotāju dzīves kva
piedāvā īslaicīgu un ilglaicīgu soci
litāti. Piedāvātie pakalpojumi – ap
ālo aprūpi, veselības aprūpi, sniedz
rūpe mājās, atbalsts un palīdzība ris
atbalsta un sociālā darba pakalpoju
ka ģimenēm ar bērniem līdz 18 ga
mus, nodrošina iemītnieku brīvā lai
diem, tehnisko palīglīdzekļu nodro
ka un nodarbinātības organizēšanu.
šināšana, specializētā transporta pa
Sociālās aprūpes centrs darbojas kā
kalpojums personām ar kustību
sociālā darba speciālistu metodisko
traucējumiem, patstāvīgas dzīves
resursu centrs.
māja (sociālā māja) krīzē nonākuša
• Utenas speciālo skolu – daudz jām personām, dzīves vietu pielāgo
funkcionālocentru(www.suuc.utena. šana un aprīkošana personām ar
lm.lt). Centrs ir dibināts pagājušā kustību traucējumiem.
gadsimta septiņdesmitajos gados kā
23.augusta vakarā notika infor
internātpamatskola. Šobrīd centrs
matīvs seminārs – diskusija par
piedāvā pakalpojumus bērniem un
sociālo pakalpojumu sistēmu Lietu
jauniešiem ar garīga rakstura trau
vā, kuru vadīja Edmundas Vaitiekus
cējumiem 3 virzienos: izglītības ie
(Lietuvas sociālo darbinieku asoci
guves iespējas speciālajās klasēs, no
ācijas prezidents, Utenas koledžas
darbinātības centra pakalpojumus
Sociālā darba katedras vadītājs). v
(darbnīcas dažādu prasmju atīstīša
Valkas novada Sociālais dienests saņēma pateicību par veiksmīgu
nai un brīvā laika pavadīšanai), ilg
sadarbību projekta īstenošanā

Teksts: NatālijaDubrovska,Valkas
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NoslēgtavienošanāsparKārķuciema
ūdenssaimniecībasattīstību

EiropasSavienībafinansē

Valkas novada
dome

6.septembrī starp Cen

trālo finanšu un līgumu
aģentūru un Valkas novada
domi tika parakstīta vieno
šanās par Eiropas Savienības
Eiropas Reģionālās atīstības
fonda (ERAF) līdzfinansētā
projekta «Ūdenssaimniecī
bas atīstība Valkas nova
da Kārķu ciemā, 2.kārta»,
Nr.3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/
CFLA/121/067 īstenošanu.
Projektu realizēs 3.4.1.1. ak
tivitātes «Ūdenssaimniecī
bas infrastruktūras atīstība
apdzīvotās vietās ar iedzī
votāju skaitu līdz 2000» ie
tvaros.
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EIROPAS SAVIENĪBA

ERAF
līdzfinansētās
3.4.1.1. aktivitātes mērķis
ir – ūdenssaimniecības pa
kalpojumu (ūdensapgādes
un notekūdeņu savākšanas
un atīrīšanas) kvalitātes
uzlabošana un pieejamības
paplašināšana, nodrošinot
kvalitatīvu dzīves vidi, sa
mazinot vides piesārņoju
mu un ūdenstilpju eitro
fikāciju, sekmējot ūdens
resursu un energoresursu
racionālu izmantošanu.
Vienošanās par minē
tā projekta īstenošanu un
ERAF finansējuma piešķir
šanu noslēgta, pamatojoties
uz 28.07.2008. Ministru ka

KultūrasDZĪVĒ:MUZEJS

Teksts: Aija Priedīte, Valkas
novadpētniecības muzeja
galvenā krājuma glabātāja
Foto: Ieva Kampe

Š

ajā vasarā Valkas no
vadpētniecības muzejs ar
Latvijas Republikas Kultūras
ministrijas izsludinātā kon
kursa «Par valsts finansēju
mu Nacionālā muzeju krāju
ma uzturēšanai un izmanto
šanai pašvaldību, autonoma
jos un privātajos muzejos un
privātajās kolekcijās» finan
siālu atbalstu realizēja pro
jektu «Mākslinieces Mildas
Bīrītes gleznu pieejamības
nodrošināšana». Projekta re
alizācijas rezultātā restaurēta
51 Mildas Bīrītes glezna.
Milda Bīrīte dzimusi Valkā
1909.gada23.janvārī.1927.ga
dā beigusi Valkas Jāņa Cimzes
Valstsģimnāziju.
MācījusiesĻeņingradas(ta
gadSanktpēterburgas)Inženie
rekonomikasinstitūtā,tāteorē
tiskokursubeigusi1934.gadā.
Pēc 2.pasaules kara atgrie
zusies Latvijā un iestājusies
Latvijas Valsts Mākslas akadē
mijā. 1949.gadā beigusi Māk
slas akadēmijas Ģederta Eliasa
vadīto stājglezniecības darbnī
cu.
Latvijas Mākslinieku savie
nības biedre no 1959.gada. No
1949.gadapiedalījusiesizstādēs
LatvijāunPadomjuSavienībā.
Strādājusikombinātā«Māksla»

bineta noteikumiem Nr.606
«Noteikumi par darbības
programmas «Infrastruktū
ra un pakalpojumi» papil
dinājuma 3.4.1.1.aktivitāti
«Ūdenssaimniecības infra
struktūras atīstība apdzī
votās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000»», Eiropas
Kopienas un Latvijas Re
publikas
normatīvajiem
aktiem par struktūrfondu
vadību, kā arī uz atbildīgās
iestādes – Vides aizsardzī
bas un reģionālās atīstī

bas ministrijas 2013.gada
28.maija lēmumu Nr.750
par projekta «Ūdenssaim
niecības atīstība Valkas
novada Kārķu ciemā, 2.kār
ta» apstiprināšanu un 2013.
gada 8.augusta atinumu
Nr.575 par lēmumā ietverto
nosacījumu izpildi.
Projekta «Ūdenssaim
niecības atīstība Valkas
novada Kārķu ciemā, 2.kār
ta» kopējās atiecināmās
izmaksas ir 268 262,83 la
ti, no tām 228 023,41 latu

finansē ERAF, bet atliku
šo daļu sedz finansējuma
saņēmējs – Valkas novada
dome.
Pēc informācijas par
projekta īstenošanu lū
dzu vērsties Kārķu pagas
ta pārvaldē («Ausmas»,
Kārķi, Kārķu pag., Valkas
novads, tālr.64728020) vai
Valkas novada domes At
tīstības un projektu daļā
(Semināra ielā 9, Valka,
tālr.64722236). v

PRO JEK TU «ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA VALKAS NOVADA KĀRĶU
CIEMĀ, 2.KĀRTA» LĪDZ FI NAN SĒ EIRO PAS SAVIE NĪBA.
FI NAN SĒJU MA SA ŅĒMĒJS ŠĪ PRO JEK TA IE TVA ROS IR
VAL KAS NO VA DA DO ME.
PRO JEK TA AD MI NIS TRATĪVĀS, FI NAN ŠU UN TEH NIS KĀS VA DĪBAS
UZ RAU DZĪBU NO DRO ŠI NA
LR VI DES AIZ SAR DZĪBAS UN RE ĢI ONĀLĀS AT TĪS TĪBAS MI NIS TRI JA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Restaurētasmākslinieces
MildasBīrītesgleznas
Katra restaurētā priekš
un pedagoģisko darbu Rīgā.
meta neatņemama sastāv
Mirusi1988.gada7.aprīlī.
daļa ir restaurācijas doku
Mildas Bīrītes gleznotās mentācija, tajā ietilpst viss
ainavas, ziedi, klusās dabas darba procesa un darbā iz
un marīnas ir spēcīgās dabas mantoto materiālu ap
un zemes krāsās, bagātas raksts, kā arī priekšmeta at
faktūras ziņā, portreti ne tēli pirms un pēc restaurā
daudz smagnēji, tie atklāj un cijas. Šādu dokumentāciju
raksturo padomju laika no sagatavoja arī Ieva Kampe.
«Man projekts ļoti pati
skaņu un tipāžus.
Darbi gleznoti 1950.  ka. Sākumā biju noraizēju
1960.gados eļļas tehnikā uz sies, kā veiksies, jo bija daži
kartona, ar pastozo triepie restaurācijas procesi, kurus
nu, liela daļa tieši ar špakteļ viena pati nebiju veikusi,
lāspiņu, veidojot ļoti biezu taču pasniedzēja, restaura
tore – vecmeistare Gunita
krāsas slāni.
Gleznas muzejam uzdāvi Čakare mani iedrošināja.
nāja mākslinieces māsa Alma Gleznu restaurācijai gata
Reke. Krājumā tās nonāca vojos ļoti nopietni – lasīju
bez rāmjiem, deformējušās citu restauratoru dokumen
ar dažādiem lielākiem vai tāciju, sapirku visus instru
mentus. Pirmajā dienā, kā
mazākiem bojājumiem.
Lai darbi atgūtu savu sā gleznas saņēmu, tā tūlīt vis
kotnējo māksliniecisko vērtī as nofotografēju, lai ātrāk
bu un varētu eksponēt, tos varētu sākt stādāt. Ļoti VkNM InvN 12047 «Zēna por trets» pēc restaurācijas
bija nepieciešams restaurēt. gribējās zināt kā gleznas
Gleznas restaurēja valcēnie draudzēsies ar manām iz
te, Latvijas Mākslas akadē vēlētajam restaurācijas me
mijas Mākslas zinātnes no todēm. Viss izdevās kā ie
daļas Restaurācijas apakšno cerēts.
Es pati arī gleznoju. Tā
daļas studente Ieva Kampe.
Viņa visām gleznām veica kā darba apjoms bija liels,
dezinfekciju, atputekļošanu, tā laikā varēju izpētīt kā at
tīrīšanu, aizdarināja naglu tīstījies un veidojies Mildas
caurumus, likvidēja defor Bīrītes rokraksts. Māksli
māciju, pietonēja un lakoja niece savu rokrakstu izko
zudumus. Pārējie restaurāci pusi pakāpeniski, sākumā
jas procesi darbiem bija at apguvusi akadēmiskās zi
šķirīgi: kartona atslāņojuma nāšanas, kompozīcijas ir
un plīsumu salīmēšana, kar klasiskas, vēlāk tās ir savā
tona zudumu pieaudzēšana, stilā daudz brīvākas», pēc
nolūzušo fragmentu pielī restaurācijas darba pabeig
VkNM InvN 12036 «Vējavas «Skrandu» saimniecības ēkas»
mēšana, krāsas slāņa nostip šanas teica Ieva Kampe. v
pēc restaurācijas
rināšana un citi.

[
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Izglītībā

Val kas no va da do me iz sludina konkur su
uz Valkas no va da stipendi jām

Konkursā aicināti piedalīties

studējošie Valkas novada jaunieši.

1. Stipendiju

piešķiršanas mēr
ķis:
1.1. rosināt Valkas novada jaunie
šus apgūt novadā nepieciešamās
specialitātes;
1.2. veicināt Valkas novada studē
jošo jauniešu atgriešanos strādāt
novadā.

2. Valkas

novada
dome
2013./2014. studiju gadā piešķir se
kojošās specialitātēs studējošajiem
studentiem:
2.1. viena stipendija – sporta skolo
tājs/treneris;
2.2. viena stipendija – mūzikas pe
dagogs ar kādu no specializācijām:
vokālais pedagogs vai akordeona

spēles pedagogs vai sitaminstru
mentu spēles pedagogs vai pūša
minstrumentu spēles pedagogs vai
vijoļspēles pedagogs vai pianists;
2.3. viena stipendija – vispārējās iz
glītības skolotājs ar specializāciju
bioloģijā un/vai ķīmijā;
2.4. viena stipendija – fiziotera
peits;
2.5. divas stipendijas – cita nova
dam nepieciešamā specialitāte.

studiju uzsākšanas gads;
3.2. iepriekš iegūtās izglītības do
kumenta kopija;
3.3. izziņa no augstskolas par pre
tendenta uzņemšanu studiju prog
rammā (1.kursa 1.semestrī);
3.4. izziņa no augstskolas par pre
tendenta studiju plāna/program
mas izpildi (izņemot 1.kursa 1.se
mestri);
3.5. pašrocīgi parakstīts apliecinā
jums studiju laikā vai pēc studiju
3. Pretendentiem, kuri vēlas sa beigšanas stāties darba atiecībās
ņemt stipendiju, Valkas novada Iz ar Valkas novada pašvaldību vai
glītības pārvaldē jāiesniedz šādi tās izraudzītu darba devēju.
dokumenti:
3.1. domei adresēts personīgs ie Vērtēti tiek tie pretendenti, ku
sniegums, kurā norādīts vārds, uz ru iesniegtie dokumenti atbilst Val
vārds, deklarētā dzīvesvieta, augst kas novada domes 2012.gada 27.
skola un fakultāte, studiju prog septembra noteikumos Nr.2 «Kār
ramma, iegūstamā kvalifikācija, tība, kādā Valkas novada dome

ZinībudienaĒrģemē

piešķir stipendijas studējošajiem
novada jauniešiem» izvirzītajām
prasībām.

4. Dokumenti jāiesniedz Valkā,

Beverīnas ielā 3, 29.kabinetā līdz
2013.gada 15.oktobrim.
Ar Valkas novada domes 2012.
gada 27.septembra noteikumiem
Nr.2 «Kārtība, kādā Valkas novada
dome piešķir stipendijas studējo
šajiem novada jauniešiem» var ie
pazīties:
• Valkas novada mājas lapā www.
valka.lv >pašvaldība>domes sēžu
materiāli.
• Valkas novada Izglītības pārval
dē, Beverīnas ielā 3, Valkā.
• Valkas novada domes Personāla
nodaļā, Semināra ielā 29, Valkā. v

AWARD jaunieši satiekas
nometnē Engurē
Teksts: SigneZalužinska,

Valkas AWARD grupas dalībniece
Foto: noarhīva

N

o 26. līdz 31.augustam
Starptautiskās jauniešu paši
zaugsmesprogrammasAWARD
Valkas grupas jauniešiem bija
lieliska iespēja – pavadīt aiz
raujošu nedēļu Engurē, no
metnē «Mans labais darbs».

Prieks un satraukums katra pirmklasnieka sirdī saņemot ābecīti no
skolas direktores Olitas Šaujas rokām
Teksts: RutaLapiņa, skolotāja
Foto: AgitaReiniece

K

lāt jaunais mācību gads. Visap
kārt virmo ziedu, ābolu un tikko krā
sotu grīdu smaržas. Gaiss nemiera un
prieka pilns. Katram no mums šodien
savādākas izjūtas  vienam prieks, citam
satraukums un bailes.
Man šī ir pirmā skolas diena Ērģe
mes pamatskolā, esmu uztraukusies, jo
viss būs jauns – gan skola, gan kolēģi,
gan bērni, gan tradīcijas. Šogad jāapgūst
daudz jauna.
Jau pakalnītē nācējus sveicina rožai
nu ābolu sveiciens «Sveika skola!» un
ziedi, visur ziedi… Neraugoties uz pe
lēkajiem mākoņiem, vasara turpina sa
vu skrējienu bērnu priecīgajās acīs un
valodās, neskaitāmajos ziedu pušķos un
puķu podos. Tā vien liekas, ka dzeltenās
saulespuķes tūlīt iekāps pa otrā stāva lo
gu. «Paldies» Rūķīšiem, kas to visu sarū
pēja, vasarā ravēja, rušināja un laistīja!
Visi satraukti gaidām ieskanamies
skolas zvanu. Tur jau viņi nāk! Braši, de
vītajiem pie rokas pieķērušies, goda apli
skolas pagalmā iet mazie pirmklasnieki.
Direktore dāvina astoņiem pirmklasnie
kiem «Ābecītes», Valkas novada domes
dāvātās dāvanu kartes veikalā «Freko»
un Līvu akvaparka apmeklējuma privi

lēģiju kartes, klases audzinātāja Gunde
ga Jurševska – piespraudi ar skolas sim
bolu un bērna vārdiņu. Jauki, ka maza
jiem tik atbildīgā brīdī blakus ir vecāki.
Viens otrs nemaz pats nevarētu tikt galā
ar saņemtajām dāvanām un ziediem.
Visi 48 Ērģemes pamatskolas skolē
ni Zinību dienā saņem dāvanu  skolas
dienasgrāmatu cietos, spīdīgos vākos.
Šogad savu vietu uz vāka atradusi arī
Pūcīte  skolas emblēma.
Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Krams klātesošos sveic svētkos
un priecājas par kuplo bērnu pulciņu
pirmsskolā. Jaunāko grupiņu apmeklēs
20 mazuļi no 1,5 gadu vecuma līdz 4 ga
diem, bet 5 un 6gadīgo grupiņā skolas
zinībām gatavosies 17 audzēkņi. Šogad
arī Ērģemes pamatskolas pirmsskolas
grupu «Lācēni» un «Zaķēni» bērni kopā
ar vecākiem tiek aicināti iznākt skolas
kolektīva priekšā. Pirmā fotografēšanās
dažam ir īsts pārbaudījums!
Ansambļa meitenes, greznojušās ar
āboliem, stāsta par ābelēm un āboliem.
Katra klase un grupiņa ceļamaizei sa
ņem ābolu grozu. Šai skaistajā dienā pat
daba ir mums labvēlīga – pelēkais mā
konis virs galvām milst un milst, taču
krīt tikai retas lāsītes. Dodamies uz pir
mo stundu jaunajā mācību gadā. Nu jau
arī lietus ir klāt. v

Šai nometnei gatavojāmies
nopietni – jau augusta sākumā
40 AWARD dalībnieki no Kok
neses, Jaunjelgavas, Dobeles,
Ludzas, Kandavas un Valkas
tikās Apšuciemā, lai izveidotu
nometnes plānu, sadalītu pie
nākumus un labi pavadītu lai
ku jūras krastā trīs dienu garu
mā.
26.augustā Engures vidus
skolā uz nometni ieradās 40
programmas AWARD esošie
dalībnieki un 20 programmas
topošie dalībnieki. Valkas
AWARD grupu pārstāvēja Ro
berts Krūkliņš, Beāte Klote,
Lelde Lāce, Signe Zalužinska,
Jānis Bērtiņš un Sabīne Ščego
ļeva, kā arī topošie AWARD
programmas dalībnieki – Jānis
Klots, Diāna Ivanova un Ilze

Korberga.
Pirmās divas dienas pavadī
jām, savstarpēji iepazīstoties –
spēlējām spēles, veidojām no
metnes karogu, kā arī aizvadī
jām interesantu sporta dienu.
Taču jau trešajā dienā likāmjo
kuspiemalas, jo divas dienas cī
tīgi strādājām Apšuciema un
Engures iedzīvotāju saimniecī
bās. Veicamo darbu sarakstā
bija: malkas kraušana, logu
mazgāšana, ābolu, plūmju un
tomātu ražas novākšana, krū
mu izzāģēšana, zāles pļaušana,
celiņu labiekārtošana un jūras
piekrastes sakopšana. Sapra
tām, ka strādāt kopā ar drau
giem nemaz nav grūti.
Nometnes laikā darījām ne
tikai brīvprātīgo darbu un ie
saistījāmies citās programmas
AWARD aktivitātēs (fiziskā sa
gatavotība, jaunas prasmes,
ekspedīcija), bet arī izplānojām
jaunus veidus – kā pēc iespējas
vairāk informēt jauniešus par
šo programmu un tās mēr
ķiem.
Kaut arī tā bija pēdējā augusta
nedēļa, tomēr māte daba mūs lu
tināja ar siltu saulīti. Tvērām pē
dējās peldēšanās sezonas dienas,
kā arī piedzīvojām pamatīgu
ūdenskariņu! v

Valkas avardieši ir lepni par savu nometnes karogu

[
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Izglītībā

Aktuālais Valkas ģimnāzijā

Teksts: AndrigaLozda, Valkas ģimnāzijas
direktores vietniece ārpusklases jomā

Vecāku kopsapulce Valkas ģimnāzijā

19.septembrī Valkas ģimnāzi

8.klases ansamblis Vecāku kopsapulcē dzied dziesmu dāņu valodā

Skolēnu mācību darbs un
ārpusstundu iespējas

Skolas laiks ir uzņēmis ap

griezienus, tūlīt būs aizvadīts
jaunā mācību gada pirmais mē
nesis, ir laiks, kad sākusies sko
lēnu ikdienas slodze ar mācību
stundām, mājas darbiem, inter
ešu pulciņiem un sporta nodar
bībām.
Skolā pats svarīgākais ir mā
cību darbs, jo 9. un 12.klasi bei
dzot, vecāki saviem bērniem
vienmēr grib redzēt iespējami
labākus mācību darba rezultā
tus. Gribam, lai bērniem ir ne ti
kai formālas zināšanas, bet zinā
šanas pēc būtības. Šie rezultāti
veidojas ilgstošā mācību proce

sā jau no pašiem pamatiem: no
ģimenes, bērnudārza, mazāka
jām klasītēm. Ļoti svarīgs ir ik
dienas mācību darbs stundās,
mājas darbu izpilde, sava laika
plānošana, disciplīna, atieksme,
atbildība. Arī šīs dzīves prasmes
mēs iemācāmies tikai ar gadiem.
Taču ne mazāk svarīgs ir laiks
ikdienā pēc mācību stundām. Kā
to saturīgi un jēgpilni aizpildīt –
tas ir jautājums gan skolēniem,
gan vecākiem. Lai skolēni savas
pēcpusdienas iekrāsotu bagātī
gākos toņos un noskaņās, pašam
skolēnam ir jāgrib darīt lielākas
un mazākas lietas, kas viņu sais
ta, interesē un bagātina.

Šogad Valkas ģimnāzijā ir iespējams
piedalīties šādos pulciņos:

• Jauniešu koris, 7. – 12.kl.(Inese Niklaviča)
• Tautisko deju kolektīvs «Vendīgs», 7. – 12.kl. (Silga Strazdiņa)
• Teātris, 10. – 12.kl. (Vita Kalvāne)
• Elektronikas pulciņš, 7. – 11.kl. (Valdis Jerums)
• Radošā darbnīca, 7. – 12.kl. (Iveta Arone, Rudīte Gromule)
• Volejbols, 7. – 12.kl. (Gints Švecs)
• Novadpētniecības grupa, 9. – 12.kl.(Vineta Skutāne)
• Programmēšana, 10.– 12.kl. (Inta Krieviņa)
• Jaunais uzņēmējs, 10. – 12.kl. (Guntra Gaidlazda)
• 8.klašu vokālais ansamblis, 8.kl. (Monta Elizabete Sīmane).

P

apildus var doties uz dažādiem sporta klubiem, jaunsardzi,
Mūzikas un Mākslas skolu, BJC «Mice», Rokskolu, studiju «Joy».
Izvēle ir gana plaša, lai katrs bērns varētu atrast sev sirdij tuvu brī
vā laika nodarbi.
2015.gads būs lielo notikumu gads – būs Skolēnu dziesmu un
deju svētki un Valkas ģimnāzijas 95 gadu jubileja. Iesaistoties inter
ešu izglītībā, mēs nopietni gatavojamies arī šiem nozīmīgajiem no
tikumiem. v

27.septembris – Zinātnieku nakts

Zinātnieku

nakts pasāku
mi šogad notiek 27.septembrī.
Valkas ģimnāzisti ir devušies
uz Rīgu, kur apmeklēs Latvijas
Zinātņu akadēmiju, Rīgas Stra
diņa universitātes Medicīnas iz
glītības tehnoloģiju centru, LU

Botānisko dārzu, LU Atomfizi
kas un spektroskopijas institūtu,
kā arī dažādus muzejus un pašā
nakts melnumā arī NABAKLAB
Zinātnieku cīņas klubu. Pēcpus
diena un nakts solās būt spraiga,
piepildīta un bagātinoša. v

jā notika Vecāku kopsapulce, kopā
pulcējot pilnu zāli – skolēnu vecā
kus, vecvecākus, brāļus un māsas.
Kopsapulcē skolas direktore Lilita
Kreicberga informēja par aktuālāko:
par sakārtoto strūklaku skolas dārzā,
par mācību ekskursijām un skolas
medmāsas ieteikumiem, par vasarā
īstenotajiem projektiem uz Lietuvu,
Poliju un Baltkrieviju, par šā brīža
realizējamajiem projektiem, kad sko
lēniem būs iespēja doties pieredzes
apmaiņā uz Zakopani Polijā un Ron
nes pilsētu Dānijā.
Uz Zakopani, kas ir Polijas zie
mas galvaspilsēta un atrodas Tatros,
jau 11.oktobrī dosies skolotāja Una
Grāve un astoņi 10.un 11.klašu sko
lēni, lai kopā ar citu valstu skolēniem
piedalītos radošās un sportiskās ak
tivitātēs.
Savukārt 24.oktobrī 8.klases bērni
ar klases audzinātāju Ingrīdu Hede
marku un skolotāju Iru Silāju dosies
uz Dāniju. «Mēs, Valkas ģimnāzijas
8.klase, 24.oktobrī dosimies uz pil
sētu Ronni, kas atrodas uz Dānijai
piederošas salas Bornholmas. Brau
cienā pavadīsim vienu nedēļu. Lai
kā, kamēr uzturēsimies Ronnē, katrs

dzīvosim savā audžuģimenē. Ronnē
prezentēsim savu pilsētu, skolu un
klasi. Braucienam sākām gatavoties
jau jūlija vidū, kad tika sadalīti gal
venie pienākumi. Izlēmām, kurš at
bildēs par klases, skolas, pilsētas pre
zentācijām. Veidojam arī priekšnesu
mus. Klases ansamblis ir sagatavojis
dziesmu dāņu valodā, visa klase mā
cāmies latviešu tautas dziesmu. Dāņi
pie mums brauks aprīlī, kad arī mēs
viņus uzņemsim savās ģimenēs. Lai
viss būtu labi sagatavots, darba vēl
gana daudz. Braucienā gribam gūt
jaunu pieredzi, prasmes un uzlabot
savas angļu valodas zināšanas,» par
braucienu uz Dāniju savas domas iz
teica 8.klases skolnieks Mārtiņš Ķau
kulis.
Vecāku kopsapulcē uzstājās 8.kla
ses skolēni, kuri kopā ar mūzikas sko
lotāju M.E.Sīmani bija sagatavojuši
dziesmu par rudeni dāņu valodā. Ar
nelielu priekšnesumu «Mamm, kur
lielā karote?» uzstājās arī ģimnāzijas
teātra pulciņš, skolotājas V.Kalvānes
vadībā.
Paldies visiem jauniešiem un pedagogiem!
Sirsnīgs paldies vecākiem par atbalstu, rosinājumiem, ieteikumiem! v

Uzsākprojektubērnuunjauniešu
sociālāsatstumtībasmazināšanai

Teksts: IlzeKrastiņa,projekta vadītāja

19.septembrī

Valkas novada
Bērnu un jauniešu centrā notika
biedrības «Atbalsts Valkai» projekta
«Valkas novada attālo teritoriju bērnu un jauniešu sociālās atstumtības
mazināšana» atklāšanas pasākums.
Klātesošiem tika prezentēts projekts
Nr.2012.EEZ/PP/1/MIC/014/017, kura
kopējās izmaksas ir 12164,41 LVL.
Projektu ﬁnansiāli atbalsta Islande,
Lihtenšteina un Norvēģija. Saņemtais ﬁnansējums projektam ir 10873,97
LVL. Projektu līdzﬁnansē Valkas novada dome (684,44 LVL) un biedrība
„Atbalsts Valkai” (606 LVL – ieguldījums natūrā jeb brīvprātīgais darbs).

Valkas novada
dome

atraktīvas nodarbības savos pagastos
brīvdienās un skolas brīvlaikos. Starplaikos būs arī kopīga tējas dzeršana ar
pīrādziņiem un bulciņām.
Sadarbojoties ar Valkas novada Sociālā dienesta darbiniekiem bērni no
maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm un no Ģimenes atbalsta centra
«Saulīte» Ziemassvētku brīvlaikā dosies ekskursijā, bet 2014.gada vasarā
piedalīsies 7 dienu diennakts āra nometnē «Lugažu muižā».
Projekta aktivitātēs tiks izmantotas
piedzīvojumu pedagoģijas, āra izglītības, radošo darbnīcu, spēļu un citas neformālās izglītības metodes, kas veicinās radošas personības izaugsmi, dos
iespēju gūt socializēšanās iemaņas, paplašinās pieredzi un redzesloku. Tas
veicinās gan nevienlīdzības mazināšanu vienaudžu vidū, gan lietderīgu brīvā
laika pavadīšanu. Visas aktivitātes bērniem un jauniešiem būs bez maksas un
par to norises laikiem un vietām, kā arī
tematiku savlaicīgi tiks ziņots. v

Projekta realizācija notiek no 2013.
gada 1.septembra līdz 2014.gada
31.augustam. Šo 12 mēnešu laikā Valkas novada Kārķu, Ērģemes, Zvārtavas, Vijciema un Valkas pagastu bērniem, vecumā no 7 – 16 gadiem, būs
iespēja apmeklēt radošas, izzinošas un
Projektu ﬁnansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu «NVO fonds» ﬁnansē EEZ ﬁnanšu instruments un
Latvijas valsts.
Programmu «NVO fonds» apsaimnieko Sabiedrības integrācijas fonds.
Par publikācijas saturu atbild biedrība «Atbalsts Valkai»..
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Livonijas Miķeļdienas gadatirgus un balle –
5.oktobrī no plkst. 9:00 līdz 16:00 Valgas pilsētas centrā
Papildus

iespējai iegādāties
rudens veltes, amatnieku izstrādā
jumus, rokdarbus un pārtikas pre
ces, apmeklētājus priecēs dziedātā
ji un dejotāji, būs mājās ceptas mai
zes un mājās darināta vīna degus
tācija un izsole, makšķerēšanas sa
censības, iespēja mainīties ar ru
dens veltēm un augiem, suņu sko
las četrkājaino draugu uzstāšanās,
grāmatu maiņas punkts, dažādas
radošās darbnīcas un citas izklai •Plkst. 18:00 Valgas dziesmas – mo
des.
to noteikšanas koncerts Valgas
kultūras un interešu centrā.
Gaidīti pārdevēji ar dārza vel
tēm, stādu un dzīvnieku audzētāji,
Izklaidējoša programma
rokdarbu meistari, medus pārde
laukumā pie Valgas
vēji, koka mēbeļu ražotāji, dažādu
kultūras un interešu centra:
pārtikas produktu pārdevēji, rotu •Plkst. 9:00 – 10:00 Mūzika labam
darinātāji utml. Organizatori lūdz noskaņojumam.
nepieteiktiesPolijasrūpniecībaspreču •Plkst. 10:15 – 10:30 Valgas pilsētas
pārdevējus.
mēra Kalev Härk sveiciens gadatir
Samaksa par tirgošanās atļauju gus apmeklētājiem.
un vietu – viena prece loterijai. Tās •Plkst. 10:30 – 11:00 Ansamblis
ienākumi tiks novirzīti Valgas Jāņa «Wõro Velled».
baznīcas remontdarbiem. Pieteik •Plkst. 11:00 – 11:20 Tautas deju
šanās līdz 4.oktobrim: +372 766 grupa «Rukkilill».
9970, info@valgakultuurikeskus.ee •Plkst. 11:30 – 12:00 Ansamblis
(vietu ieradīšana 5.oktobrī no «Wõro Velled».
plkst.6:00, uzrādot tirgošanās at •Plkst. 12:00 – 12:30 Mājās ceptas
ļauju). Mājās ceptas maizes un mā maizes un mājas vīna izsole!
jas vīna konkursam pieteikties, •Plkst. 12:30 – 12:50 Tautas deju
zvanot +372 5646 7946.
grupa «Pilleriin».
Papildus informācija:
•Plkst. 13:00 – 13:30 Ansamblis
www.valga.ee
«Wõro Velled».
•Plkst. 13:40 – 14:10 Grupas «Allik
abändi» labdarības koncerts.
•Plkst. 9:00 – 16:00 Livonijas Mi •Plkst. 14:15 – 14:45 Valkas kultū
ķeļdienas gadatirgus Valgā, Kesk ras nama folkloras ansamblis/
ielā un muzeja pagalmā.
dziesmu draugu kopa «Nāburgi»

PROGRAMMA:

•Plkst. 11:00 – 12:00 Dažādas rado
šās darbnīcas, jautras sporta spēles
ģimenei.
•Plkst. 12:00 – 13:30 Izrāde ģime
nei «Miku un Manni piedzīvoju
mi Miķeļdienā». Ar bērniem dzie
dās un spēlēsies Pille un Marko
Amuri.

Valgas kultūras un
interešu centra apkārtnē

•Plkst. 10:00 – 15:00 Vilcieniņš un
batuts bērniem.
un vidējās paaudzes deju kopa
«Aija».
•Plkst. 15:00 – 15:30 «EveMar»
līnijdejotāji.
•Plkst. 15:30 – 16:00 Noskaņas mū
zika un dienas vadītāja noslēguma
runa

.
Val gas kul tū ras un
interešu cen tra foajē:

Valgas centrālās
bibliotēkas pagalmā

•Plkst. 10:00 – 14:00 Bibliotēka pie
ņems un bez maksas dalīs grāma
tas. Iespēja arī savstarpēji mainīties
ar grāmatām.

Muzeja pagalmā

•Plkst. 10:30 – 12:00 Mājās ceptas
maizes un vīna degustācija, vērtē
šana.

Sades parka dīķī:
•Plkst. 10:00 – 12:00 Makšķerēša
nas sacensības «Livonijas spēcīgā
kais makšķernieks».
Sade parkā:

Valgas centrālās bibliotēkas pa

•Muzejs atvērts no plkst. 10:00 –
15:00.
•Plkst. 10:30 – ... kamēr pietiks
mīklas – Pankūku cepšana.
•Plkst. 10:30 – 14:00 Dažādas dar
bnīcas (sadarbībā ar Valgas profe
sionālās izglītības centru un Valkas
Mākslas skolu).

Muzejā

•Plkst. 10:30 – ... kamēr pietiks ie
vārījuma – Ievārījumu degustācija.
•Plkst. 10:30 – 12:00 Jautājumi par
ievārījumu (sadarbībā ar Valgas
profesionālās izglītības centru).

•Plkst. 10:00 – 12:00 Zaļumu ap
maiņas stūrītis – rudenī tiek izrakti
dažādi daudzgadīgie augi, un tā
vietā, lai lieko izmestu komposta
kaudzē, atnes savu augu uz tirdzi
ņu, un cilvēks, kas vēlēsies tieši šo •Plkst. 12:00 – 12:30 Apbalvošanas
augu, varēs to dabūt zaļumu ap ceremonija pie Valgas kultūras un
maiņas stūrītī.
interešu centra. v
•Plkst. 10:00 – 11:00 Valgas suņu
skolas izrāde.

Bagātību lādes meklējumos

ciens, kurā tiek izzināts Vijciema
pagasta vēstures un kultūras man
tojums. Pulcēšanās ar mašīnām pie
oktobrī plkst.10.00 Vijcie tautas nama. Pārbraucienu vadīs
mā pasākums «Bagātību lādes mek Rudīte Gulbe. Šoreiz pasākuma da
lējumos». Šis būs jau ceturtais brau lībnieki centīsies izzināt pagasta te
Teksts: Sandra Pilskalne

19.

ritoriju, kura robežojas ar Bilskas
pagastu, pēc tam brauciens turpi
nāsies gar Vijas upi pētot vecsaim
niecību izveides vēsturi, kā arī iece
rēts apskatīt Vijciema pirmās skolas
vietu. Esiet aktīvi, būsiet gaidīti! v

Izbauda dažādu valodu skanējumu
Teksts: Sandra Pilskalne

J

au trešo gadu septembrī Saieta
namā «Lugažu muiža» notika pasā
kums «Platmales etīdes» – tie ir va
kari, kuros skan dzeja dažādās valo
dās. Pasākuma noturība liecina par
interesi un to, ka šī dažādība bagāti
na dvēseles.
Šoreiz dalībniekiem bija iespēja iz
baudīt dzeju, kas tika runāta latviešu,
latgaliešu, krievu, turku, lietuviešu,
franču un ukraiņu valodās. Dzeju ru
nāja pagasta daiļrunāšanas konkursa
laureāte Alise Egle un konkursa da
lībnieks Artis Āboliņš. Skaidrīte Bon
dare savu priekšnesumu izpildīja lat
galiešu valodā, Anastasija Pētersone – krievu
valodā, Ira Ivanova – franču valodā, Tatjana
Varancova – ukraiņu valodā, Lāsma Egle un
Daiga Sondare – latviešu valodā, dzejnieces
Aija Ābena un Baiba Luca runāja savu dzeja,

Zane Brūvere lasīja atdzejojumus no turku
un lietuviešu valodām, kā arī tēva Pētera
Brūvera dzeju.Vakaru bagātināja eksotisko
deju grupas «Luhde» priekšnesums turku
melodijas pavadījumā, Mairitas Jansones
horeogrāfija. v

[
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Teksts: AijaRudīte,GintaDubrovska

Valkas novada Centrālā bibliotēka

N

ākamgad Rīga būs Eiro
pas kultūras galvaspilsēta. «Rīga
2014» komanda, kā centrālo Eiro
pas kultūras galvaspilsētas atklā
šanas notikumu, ir izsludinājusi
tautas līdzdalības akciju – Grā
matu draugu ķēde.
No 20.augusta līdz 1.novem
brim Latvijas Nacionālā bibliotēka
(LNB) rīko akciju «Tautas grāmatu
plaukts». Tās mērķis ir – dot iespē
ju iedzīvotājiem piedalīties LNB
jeb Gaismas pils satura veidošanā,
dāvinot bibliotēkai sev nozīmīgu
un īpašu grāmatu, lai to, kopā ar
dāvinātāja ierakstīto vēstījumu, la
sītu cilvēki šodien un arī nākama
jās paaudzēs.
«Tautas grāmatu plaukts» tiks
izvietots LNB jaunās ēkas ātrijā un
sliesies piecstāvu mājas augstumā.

«Tautas grāmatu plaukta» apjoms
ir pāris desmiti tūkstoši grāmatu.
Akcijas rezultātā tiks ne vien pie
pildīts «Tautas grāmatu plaukts»,
bet noskaidrota arī nācijas mīļākā
grāmata un autors.
Ja vēlaties piedalīties akcijā un
dāvināt kādu sev nozīmīgu grāma
tu «Tautas grāmatu plaukta» pa
pildināšanai, to varat izdarīt ar sev
tuvākās bibliotēkas starpniecību.
Savu izvēlēto grāmatu (ar titullapā
ierakstītu stāstu par to, kāpēc tieši
šo grāmatu Jūs esat izvēlējies) lū
dzam atnest uz bibliotēku līdz
1.novembrim. Grāmatai klāt jāpie
vieno dāvinātāja anketa, ko var sa
ņemt un aizpildīt bibliotēkā vai
izdrukāt Valkas novada Centrālās
bibliotēkas mājaslapā htp://vpb.
valka.lv/?p=4171 un aizpildīt mā
jās.
Novembra beigās grāmatas, ko
iedzīvotāji no visas Latvijas būs sa
dāvinājuši tautas grāmatu plauk

tam, nonāks LNB, bet 2014.
gada 18.janvārī akcijā sadāvi
nātās grāmatas «Grāmatu
draugu ķēdē» ceļos no LNB
vecās ēkas uz jauno, simbolis
ki aizsākot bibliotēkas piepil
dīšanu ar iedzīvotāju veidotu
saturu. Ceļš no vecās bibliotē
kas ēkas Kr.Barona ielā 14 līdz
Gaismas pilij ir 2014 metru
garš un reģistrēšanās sistēmā
sadalīts astoņās zonās: Vēr
manes dārzs, Merķeļa iela –
Raiņa bulvāris, Raiņa bulvāris
– Aspazijas bulvāris, Audēju
iela, Grēcinieku iela, 11.no
vembra krastmala, Akmens
tilts un Mūkusalas iela. Ik
viens, vismaz 16 gadus sasnie
dzis, iedzīvotājs var pieteik
ties «Grāmatu draugu ķēdē»,
izmantojot interneta vietni
http://riga2014.org/lat/
tuvākajā bibliotēkā.
news/9615pie sa kiesgra ma tu
Plašāka informāciju par akciju:
draugukedei vai arī vēršoties sev
www.tautasgramatuplaukts.lv v

Nacionālās mutvārdu vēstures
meklējumos Valkas pusē
Teksts un foto: RūtaJirgensone,

Latvijas Universitātes Filoloģijas DSP
doktorante un ekspedīcijas koordinatore

V

ēl tikko galvaspilsētas Me
žaparka estrādē visu nakti gandrīz
visi latvieši (kuri esot klātienē, kuri
pie televizoru ekrāniem) dziedāja
un dejoja, svinot Dziesmu svētku
izskanēšanu. Taču jau nākamās
dienas – 8.jūlija rītā, žirgti un gata
vi jauniem latviešu atklāšanas un
iepazīšanas stāstiem, Latvijas Uni
versitātes Humanitāro zinātņu fa
kultātes studenti (gan no bakalau
ra, gan maģistra, gan arī doktoran
tūras studiju programmām) kopā
ar profesori Janīnu Kursīti un kolē
ģiem pētniekiem – Rūtu Muktupā
velu un Juri Urtānu no Latvijas
Kultūras akadēmijas, Aigaru Liel
bārdi no Latviešu Folkloras krātu
ves, Māru Zirnīti no Filozofijas un
socioloģijas institūta projekta «Na
cionālā mutvārdu vēsture» un Elī
nu Kursīti no Rīgas Stradiņa uni
versitātes – devās tiešā ceļā Rīga–
Valka, lai tur realizētu folkloras un
dzīvesstāstu vākšanas ekspedīciju.
Kopumā dalībnieki bija skaitā tuvu
trīsdesmit, bet to kuplināja arī Val
kas ģimnāzijas skolēni un skolotāji,
kā arī muzeja darbiniece Aija Prie
dīte un Valkas novada domes
deputāts Ernests Lībietis.
Šādām Latvijas Universitātes un
projekta «Nacionālā mutvārdu
vēsture» kopā veidotām ekspedīci
jām ir jau vairāk kā desmit gadus
ilga vēsture. Tā kā lielākā daļa līdz
šinējo ekspedīciju bija galvenokārt
notikušas Latgalē un Kurzemē, tad
tika izvēlēts ļauties vilinājumam
tuvāk iepazīt Ziemeļvidzemi, kas
jau kādu laiku saistīja ar savām
kultūras bagātībām un dažādām
tradīcijām. Vietējie iedzīvotāji tika

izjautāti par dažādām tēmām, gal
venokārt tās ir atmiņas par vietu,
kur tie dzīvo, to dzīves gaitām, par
vecāku un vecvecāku stāstīto, svēt
ku svinēšanu, tradīcijām, kas ar
tiem saistīti, sapņiem, ēdieniem,
vietvārdiem, dažādām lietām un to
nozīmi cilvēku ikdienā, kā arī tika
novērtēti fotogrāfiju albumi, kas
īpaši uzskatāmi par vēstures lieci
niekiem, un ne tikai. Nedēļa ekspe
dīcijai nav ilgs laiks, visvairāk tika
apzināti Kārķu un Ērģemes pagas
ti, taču kopumā ekspedīcijas ietva
ros tika pa drusciņai iepazīts viss
Valkas novads. Tika secināts, ka šai
pusē noteikti ir jāatgriežas arī turp
māk, lai varētu veikt plašāku un
vēl padziļinātāku ieskatu šīs puses
tradīcijās. Tika savāktas vairāk kā
80 intervijas, tās ir pieejamas jau
minētajā Filozofijas un socioloģijas
institūta «Nacionālajā mutvārdu
vēstures» arhīvā, un tiks izmanto
tas dažādiem gan vēstures, gan fol
kloras, gan valodniecības, sociolo
ģijas un antropoloģijas nozaru zi
nātniskajiem pētījumiem (tai skaitā
arī studentu, kas piedalījās, pētnie
ciskajos darbos to studiju ietva
ros).
Joprojām ekspedīcijas dalībnie
ki un organizatori saka paldies Val
kas novada domei, priekšsēdētā
jam Ventam Armandam Krauklim,
Līgai Lānei un visiem pārējiem, kas
bija iesaistīti un palīdzēja ekspedī
cijas veiksmīgai norisei.
Kā viens no pozitīvākajiem eks
pedīcijas ieguvumiem ir vietējo
Valkas skolēnu piedalīšanās, kas
viņiem pavēra pavisam citu skatu
uz vietu, kur viņi dzīvo un pavada
dienu no dienas, pat neiedomāju
šies, ka katrs cilvēks, sastapts uz ie
las, redzēts veikalā, mājas pagal
mā, slēpj savu dārgumu daļu. Šie
stāsti par mums pašiem, par pie

Ekspedīcijas dalībnieku (lielākoties Rīgas daļas) kopbilde

Teicēja Mirdza Vilka ar znotu Daini Pēterēnu Kārķu pagasta «Mierkalnos»
(nodeva Latviešu valodas institūta darbiniecei valodniecei
Sandai Rapai nozīmīgu toponīmu krājumu)

dzīvoto, par to, kā un kas tik nav
izdzīvots, dara mūs stiprākus un
pārliecinātākus par pašiem. Kā arī
vēstures, vietējās folkloras zināša
nas maina šodienas skatījumu uz
notikumiem, liek pārvērtēt savu
lomu tajos, rada citas iespējas. Šādi

izpētes braucieni, lai arī kur tie no
tiktu, arvien no jauna, atkal un at
kal atgādina un apliecina, ka pati
lielākā vērtība ir cilvēks, viņa darī
tais un atstātais mantojums – gan
fiziski taustāmais, gan mutvārdos
nodotais. v

[
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Teksts: LīgaPandalone,

Valkas pilsētas kultūras nama
kultūras metodiķe

P

iektdien, 4.oktobrī
Valkā notiks svētki «Pa
Ausekļa ielu – līdzi ragani
ņām»
«Mūsdienās jebkura sie
viete, kas zina, ko nozīmē
iedegt sveci, kādā veidā un
kurā brīdī pateikt mīļu vār
du, kas nojauš, kā tas
nostrādā, un kas prot mājās
radīt labu gaisotni, savā zi
ņā ir ragana, jo tas ir vie
dums – turēt mājas sajūtu,
turēt SIEVIETI sevī. Viņa
zina arī, kā pateikt ne visai
mīļu vārdu un kā tas no
strādās. Viņa nedzīvo sak
niebtām lūpām un norī
tām emocijām. Sieviete ra
gana ir vieda, spēcīga, dros
mīga, enerģiska, skanīga –
tā ir vitāla, tātad dzīva sie
viete. Mīts, ka raganas lido,
ir atīšana, ka šī cita sieviete
spēj pacelties man pāri –
man, kas nav spējīga celties
pa vertikāli. Un, ja kādu dē
vē par raganu, tas nozīmē
atīt, ka viņa spēj lidot. Jā,
viņa spēj, tikai citādi, nekā
to izdomājuši inkvizitori»,
teikts žurnālā «Ieva» (2010.
gads, Nr.17).
Pirms daudziem gadiem
arī Valkā dzīvojusi ragana.
Viņas mājas vietai pašlaik
garām aizvijas Ausekļa ie
la. Tieši tāpēc šogad Ausek
ļa ielas rudens svētkiem
dots nosaukums «Pa Ausek
ļa ielu – līdzi raganiņām».
Svētku programma ir tik
daudzveidīga, ka tajā katrs
atradīs ko savām interesēm
atbilstošu.
No plkst. 10.00 – 15.00
apskatei būs atvērta Valkas

pareizticīgo baznīca (Au
sekļa 14). Atcerēsimies, ka
sievietēm baznīcā vēlams
ieiet lakatā un svārkos.

Visu dienu dažādas inte
resantas akcijas un atlaides
būs visos tirdzniecības cen
tra «WALK» (Ausekļa 54)
veikalos. Tajos varēs satikt
arī īstas raganas. Kafejnīca
«Silvans» svētku dienā par
35 santīmiem piedāvās no
baudīt Raganas viru, bet
veikala «Mājai, Dārzam»
darbinieki sola: «Bursimies
pēc pilnas programmas!
Būs atlaides, īpašie piedā
vājumi, pārsteigumi!».

rās izdarībās, piemēram,
raganas – sievasmātes un
vīramātes – vellamātes stum
šanā, augstlēkšanā maisā,
skriešanā ar slotu, cienāties
ar Raganas zupu un Zāļu
sievas tēju, kā arī piedalīties
Rūpju pīnes veidošanā, ie
liekot tajā savu rūpi, ko vē
las sadedzināt.

No 21.15 sāksies reģis
trēšanās mošķīšu skrējie
nam. Starts – plkst. 21.30 no
autobusa pieturas pretī pa
matskolai, finišs – pie T/C
«WALK». Starp mošķīšiem
tiks izlozēti 6 ielūgumi uz
grupas «Dzelzs vilks» kon
certu, kas plkst. 23.00 sāk
sies Valkas pilsētas kultūras
13% atlaide gaida pircē namā.
jus veikalā «Latvijas pre
ces» (Ausekļa 1). Būs pie
ejami arī zīlnieces pakalpo
Plkst. 22.00 uz pussali
jumi. Par godu Ausekļa ie ņas, pretī T/C «WALK» ie
las svētkiem veikali «Latvi dedzināsim Ugunskoku,
jas preces» un «Vivo» 4.ok lai kopā ar to sadedzinātu
tobrī strādās līdz plkst. arī Rūpju pīni.
20.00. Svētku kultūras prog
ramma pie veikala «Vivo»
(Ausekļa 4) sāksies plkst.
Svētku «Pa Ausekļa ielu
18.30 ar Ausekļa ielas iedzī – kopā ar raganiņām!» no
votāja Valda Rogaiņa mu slēgumā, plkst. 23.00 kultū
zikāliem sveicieniem. Būs ras namā ar stundu garu
arī Valkas Jauniešu domes koncertu visus priecēs po
un Jura Indusa veidota fil pulārā grupa «Dzelzs
miņa par Ausekļa ielas ie vilks». Pēc koncerta – deju
dzīvotājiem. Atceroties to, vakars kopā ar DJ Dzintaru.
ka ilgu laiku šajā ēkā atra Biļetes uz šo pasākumu ie
dās populārais kinoteātris priekšpārdošanā maksās 2
«Draudzība», plkst. 19.00 latus, bet 4.oktobrī – 3 la
pie «Vivo» varēs noskatīties tus.
multfilmu «Velniņi».
Plkst. 20.00 pie Valkas
pamatskolas (Ausekļa 5) sa
vu uzvedumu rādīs Ērģe
mes pašdarbnieki, bet 20.30
turpat sāksies raganiņas
skola – radošās darbnīcas.
Katrs varēs pārbaudīt savus
spēkus raganiskās un jaut

Teksts: LīgaPandalone, Valkas

kultūras nama kultūras metodiķe

P

iektdien, 4.oktobrī plkst.23.00
Valkas pilsētas kultūras namā notiks
populārās grupas «Dzelzs vilks» kon
certs.
«Dzelzs Vilks» ir latviešu rokgru
pa, kas izveidota 1991.gadā. Grupa
galvenokārt spēlē alternatīvo roku un
poproku, taču ir izdevusi albumus arī
folkroka stilā. 2004.gadā «Dzelzs
Vilks» saņēma divas Latvijas Mūzikas
ierakstu gada balvas par labāko rok
mūzikas albumu un dziesmu.
Deviņdesmitajos gados «Dzelzs
Vilks» bija viena no latviešu pagrīdes
alternatīvās mūzikas grupām, kas pla
šākai publikai nebija pazīstama. Šajā
laika posmā tika izdoti divi albumi –
1995.gadā «Mirušās kaijas», kas
ir nāves metāla stilā, bet 1998.gadā iz

Aicinām arī visa novada
iedzīvotājus
piedalīties
Ausekļa ielas svētku veido
šanā! 4.oktobrī no plkst.
18.00 – 20.00 ikviens aici
nāts nolikt svecīti pie
Ausekļa ielas tilta, tā pār
vēršot to par Gaismas tiltu!

dotajā albumā „Palodze” šāds mūzi
kas stils ieturēts tikai dažām dzies
mām. Līdz ar to grupa vēlāk pievēr
sās pop/rock stilam.
Par grupas izrāviena brīdi var uz
skatīt 2001.gadu, kad tika izdots al
bums «Lai arī tu būtu ar mani». Al
bums tika nominēts Gada balvai
kā gada labākais roka albums.
2003.gadā klajā nāca ceturtais al
bums «Ļauj man tevi», kas guva vēl
lielākus panākumus nekā iepriekšē
jais. Arī šis albums tika nominēts Gada
balvai kā labākais roka albums, bet
dziesmas «Ļauj man tevi» un «Kāds ir
tavs vārds» tika izvirzītas labākās
dziesmas titulam. Labus panākumus
radio staciju topos guva arī citas šī al
buma dziesmas – «Pret sienu», «Pilsē
ta naktī», kā arī Zigmara Liepiņa «Tā
es mīlu».
2004.gada nogalē tika izdots nāka
mais albums «Manās mājās sieviešu

Uz tilta būs apskatāmi Val
kas Mākslas skolas audzēk
ņu darbi. Ja Tev mājās ir sa
va Raganiņa, atnes to uz
Valkas pilsētas kultūras na
mu pie dežuranta līdz 3.ok
tobrim. Svētku dienā Raga
niņu izstāde būs apskatā
ma logā pie Valkas pamat
skolas ieejas.
Godinot rudeni un ražas
svētkus, aicinām ikvienu
atnest savu jumīti (kādu
interesantu vai īpaši lielu
dārzeni) uz Valkas pilsētas
kultūras namu pie dežu
ranta līdz 3.oktobrim. Jumī
šu izstāde būs apskatāma
4.oktobrī kafejnīcas «Sil
vans» (T/C «WALK») lo
gos.
Īpašs lūgums Ausekļa
ielas iedzīvotājiem: aicinām
centra namu iedzīvotājus 4.
oktobrī no plkst.8.00 – 9.00
nest ziedus pie veikala «Lat
vijas preces», lai no tiem uz
pazemes bunkura izveido
tu
Auseklīti.
Savukārt
mikrorajona namu iedzīvo
tāji aicināti no plkst. 18.00 –
19.00 pie Ausekļa ielas 46.
nama veidot Auseklīti no
svecītēm. Protams, ka zie
dus un sveces var nest ik
viens, kurš vēlas piedalīties

nav», kas tika atīts par 2004.gada la
bāko rokmūzikas albumu Latvijā. Šī
albuma vadošā dziesma «Tev oranži
mati» uzvarēja Gada balvā, nominācijā
„Labākā roka dziesma”, kā arī kļuva
par pirmo un pagaidām vienīgo gru
pas Nr.1 dziesmu Latvijas Mūzikas
topā. Arī nākamais šī albuma radio
singls «Skaiti līdz trīs» guva labus pa
nākumus topos.
Vēlāk «Dzelzs Vilks» nodevās mu
zikālajiem eksperimentiem, 2005.gadā
izdodot folkroka albumu «Kur vakara
zvaigzne lec», kas tika izvirzīts Gada
balvai kā labākais mūsdienu tautas
mūzikas albums. Eksperimenti turpi
nājās un 2006.gadā klajā nāca grupas
pirmais instrumentālās mūzikas al
bums «Kad pūcei aste ziedēs», kura
dziesmas tika rakstītas deju izrādei
«Kad pūcei aste ziedēs jeb halucinogē
nās dejas». Grupas astotais albums
«Sārtā rītausma» nāca klajā 2007.gada

Auseklīšu veidošanā!
Īpašu dāvanu sagatavo
jis SIA «ZAAO», kas pēc
Ausekļa ielas svētkiem,
5.oktobrī no plkst.9.00 –
13.00 aicina ikvienu valcē
nieti nest uz EKO laukumu
(Austras ielā 10) šķirotus at
kritumus! «Ja sašķirosiet un
nogādāsiet EKO laukumā
atkritumus, kuri radušies,
pošot mājas svētkiem un
svētku laikā, piešķirsim
jums bonusa zīmogus EKO
laukuma Atlaižu kartē (pa
rasti var saņemt 1 zīmogu,
5.oktobrī – Ausekļa ielā
deklarētajiem 3 zīmogi par
1 nesumu, pārējiem iedzī
votājiem un viesiem – 2 zī
mogi par vienu nesumu, ap
0,25 m3 apjomā). Sakrāj 10
zīmogus un saņem Ls 2 at
laidi sadzīves atkritumu
izvešanas pakalpojumam!»
aicina ZAAO pārstāvji.
Veidosim svētkus visi
kopā un – mums noteikti
izdosies!
Tavus jautājumus un ie
rosinājumus gaidīsim Val
kas pilsētas kultūras namā
vai pa telefonu 29230511
(Evija)! v

martā.
Gatavojot jaunu studijas albumu,
kas, sagaidāms, nāks klajā gada noga
lē, «Dzelzs Vilks» ir spēka un ideju
pilns, un šajā rudenī turpina aktīvu
koncertēšanu. Grupas koncerti šoru
den būs Jelgavā, Valkā, Limbažos, Jē
kabpilī un Rīgā.
Pēc koncerta Valkas pilsētas kultū
ras namā – deju vakars kopā ar DJ
Dzintaru. Biļetes uz šo pasākumu ie
priekšpārdošanā maksās lētāk v!
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Dažādības

Meklējam sirdsmāsiņu Dāvana pirmklasniekam
Teksts un foto: Vidzemesslimnīca

N

o 12.septembra līdz 12.de
cembrim visā Latvijā norisinās
akcija «Meklējam sirdsmāsiņu».
Kopumā akcijā piedalās 22 slim
nīcas, tai skaitā – arī Vidzemes
slimnīca. Nobalsot par Vidzemes
slimnīcu var elektroniski htp://
www.diena.lv/sirdsmasina/sird
smasinuatradejs vai aizpildot ak
cijas anketu Vidzemes slimnīcas
Bērnu slimību nodaļā un Jaun
dzimušo intensīvās terapijas no
daļā.
Akcijas mērķis ir – pievērst sa
biedrības uzmanību bērnu māsu
darbam, jo nereti šī profesija tiek
piemirsta vai arī tā netiek pienācīgi

novērtēta. Mēs
nedrīkstam aiz
mirst, ka tieši no
viņām ir atkarīga
mūsu bērnu ap
rūpe un veiksmī
ga izveseļošanās.
Akcija «Mek
lējam sirdsmāsi
ņu» norisinās jau ceturto reizi,
2008. un 2012.gadā tika noteiktas
Bērnu klīniskās universitātes slim
nīcas (BKUS) atsaucīgākās bērnu
māsiņas, bet 2009.gadā – Latvijas
reģionālo slimnīcu sirdsmāsiņas.
Šī gada akcijas rezultātā tiks atras
tas 30 sirdsmāsiņas: četras katrā no
Latvijas reģioniem – Latgalē, Kur
zemē, Vidzemē, Zemgalē un 14 –
Rīgā. v

Teksts: SEB
Publicitātes foto

L

ai skolas gaitas noritētu ar
papildu pozitīvām emocijām, SEB
dāvina pirmklasniekiem nelai
mes gadījumu apdrošināšanu uz
1 gadu ar riska segumu 1000 latu
vērtībā.
Pirmklasnieka apdrošināšanas
noteikumus var saņemt:
• reģistrējoties interneta lapā
www.seb.lv/pirmklasnieks
• dodoties uz jebkuru SEB bankas
filiāli, kur SEB dzīvības apdrošinā
šanas speciālists izskaidros un iz
sniegs Jums pirmklasnieka apdro
šināšanas noteikumus.
Nelaimes gadījumu apdrošinā
šana sniegs Jums finansiālu atbal

stu, ja radīsies neparedzētas dzīves
situācijas.
Savukārt, lai palīdzētu savam
bērnam sasniegt lielos un mazos
mērķus un ar pārliecību iesoļot lie
lajā dzīvē, ir nepieciešamas labas
grāmatas, interešu pulciņi, izglītī
ba un vēl daudz kas cits, tāpēc ir
svarīgi, lai vecāki savlaicīgi veido
tu finanšu līdzekļu uzkrājumu sa
vam bērnam.
Uzsākot veidot uzkrājumu ar
apdrošināšanu savam pirmklas
niekam no 01.09.2013. līdz
31.12.2013., līguma noslēgšana –
bez maksas.
Jūs gaidīs SEB dzīvības apdro
šināšanas speciālisti SEB filiālēs.
Vairāk informācijas: www.seb.
lv/pirmklasnieks un pa tālruni
67079800. v

Akcijā pirmo reizi piedalās bērnu māsas (no kreisās): Lāsma Ješkina un Lauma Boša

Profesora Anatolija Danilāna lekcija Valkā
Teksts: ZaneBulmeistare,Latvijas –
Igaunijas institūta mācību centra vadītāja
Foto: diena.lv

A

r lekciju «Dzīvo ilgi un
laimīgi!» 24.oktobrī plkst. 17:00
Valkā, Beverīnas ielas 3 zālē uz
stāsies izcilais ārsts, dzīvesprie
cīgais profesors gastroenterologs
Anatolijs Danilāns.
A.Danilāns ik dienu iedveš
optimismu gan pacientiem, gan
kolēģiem, piekopj veselīgu dzī
vesveidu un sporto (jau 30 gadus
katru dienu mērojot 12 kilomet
rus); saņēmis mediķu vidē presti
žo sava skolotāja Ilmāra Lazovska
balvu. Plašākai sabiedrībai pazīs
tams kā allaž priecīgais un humo
ra pilnais profesors, kurš dažādu
vecumu cilvēku atinību ieguvis,

stāstot par veselības saglabāšanu
un uzlabošanu viegli uztveramā
veidā, sniedzot praktiskus piemē
rus un ieteikumus.
Profesors uzsver, ka ļoti svarīga
ir pēctecība – zināšanu nodošana
jaunajiem speciālistiem un doša
nās pie cilvēkiem dažādās Latvi
jas vietās. Ir iznākuši gan nopietni
darbi, gan grāmatas, kurās «viss
ir pasniegts tādā mazliet humorīgā
stilā. Reizēm es rājos, reizēm kri
tizēju, reizēm pasmaidu. Jā, pats
internetā meklēju ilustrācijas,
kombinēju, zīmēju. Skat, grāmatā
par aknu slimībām ielikts zilonis,
kas čuč! Te upuris ir jānobiedē, lai
vieglāk tam atņemt visu mantu..
par nopietnām un sarežģītām lie
tām esmu runājis ar smaidu, lai
vieglāk būtu saprast» (no Rīgas
Stradiņa universitātes publikāci

jas «Saruna pirms jubilejas. RSU
profesoram Anatolijam Danilā
nam – 70»).
Lekcija ir bezmaksas, bet lū
dzam iepriekš pieteikties, jo vie
tu skaits ir ierobežots (29158517,
64781193 vai instituts@valka.lv).
A.Danilāna lekciju dvīņu pil
sētā finansiāli atbalsta Lauku

partnerība «Ziemeļgauja» un
Valkas novada dome, dodot ie
spēju cilvēkiem tikties ar izci
lu speciālistu tuvu dzīvesvietai
un uzzināt par labas veselības
priekšnoteikumiem. Profesoru
uz Valku aicina Latvijas – Igau
nijas institūts. v
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Kārķospiegaudoti
unnošautisešivilki

Lauksaimniekiem

Kā gudri un likumīgi
saimniekot mežā
Teksts: Sandra Pilskalne

Pirmdien,

30.septembrī pulksten
10.00 Kārķu tautas nama kamīnzālē no
tiks seminārs «Kā gudri un likumīgi
saimniekot mežā». Uz pasākumu aicināti
meža īpašnieki un tie, kuri iesaistīti me
ža darbos, lai gūtu informāciju par li
kumdošanu, kas jāzina katram meža dar
bu veicējam.
Pasākumu organizē LLKC Meža kon
sultāciju pakalpojuma centra (MKPC) Zie
meļvidzemes nodaļa. Lektori MKPC Zie
meļvidzemes nodaļas vadītājs Andris Vīrs
un SIA «Likums un uzņēmējdarbība» valdes loceklis Alfons Gaigals.
Seminārā būs iespējams uzzināt, kā pareizi slēgt darba līgumus,
uzņēmuma līgumus, prasības fiziskai personai meža darbu veikša
nai, kā pareizi meža darbos iesaistīt palīgus, strādniekus vai firmu,
prasības saimnieciskās darbības veicējiem meža darbu organizēšanā
piesaistot talciniekus, darbiniekus vai citus pakalpojumu sniedzējus
meža materiālu gatavošanai. Būsiet gaidīti, lai uzzinātu jaunu infor
māciju un strādājot mežā būtu drošības sajūta, ka viss tiek veikts li
kumīgi un pareizi. v

Aktualitātes lauksaimniekiem

Teksts: ValdaEmpele, SIA LLKC Valkas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante; t.29445406, valda.empele@llkc.lv

Informācija par platību maksājumiem

• 18.septembrī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes
(LOSP) biedru kopsapulcē tika nolemts, ka Latvijā ir jāturpina vie
notā platības maksājuma (VPM) shēma līdz 2020.gadam. Tā kā Lat
vijā katru gadu lauksaimnieki var pretendēt uz VPM, tad Eiropas
Savienības (ES) kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reforma
piedāvā iespēju Latvijai izvēlēties: turpināt VPM shēmu vai ieviest
jaunu pamata maksājuma shēmu, kura balstīta uz maksājumu tiesī
bām. LOSP biedri, izvērtējot abas izvēles un sagaidāmo ietekmi uz
lauku saimniecību atīstību, pieņēma lēmumu par labu vienotajam
platības maksājumam.
• VPM shēma dos iespēju lauksaimniekiem apsaimniekot vairāk
lauksaimniecības zemes un nebūs atbalsta politikas ierobežojumu
zemes apsaimniekošanā, īpaši svarīgi tas ir jaunajiem lauksaimnie
kiem un lauksaimniecības nozarēm, kuras var potenciāli atīstīties,
piemēram, dārzeņkopībā.
• LOSP biedri papildus nolēma, ka Zemkopības ministrijai ir jā
uzsāk aktīvas diskusijas par saistīto maksājumu, lai novērstu riskus
atsevišķās nozarēs. Kopsapulcē visi dalībnieki vienbalsīgi uzsvēra,
ka ļoti būtiski Latvijā nodrošināt finansējumu pārejas posma valsts
atbalstam 2015.  2020.gadam, īpaši ņemot vērā to, ka joprojām Lat
vijas lauksaimnieki būs sliktākā situācijā, nekā citu valstu lauksaim
nieki.
(informācijanoZMunLOSPpresesrelīzēm)
• Iepazīstoties ar LAD mājas lapā ievietoto informāciju „ES atbal
sta maksājumu izmaksas grafiks 2013.gadā”adresē htp://www.lad.
gov.lv/files/fin_apjoms_jul_dec_20131.pdf, var redzēt, ka absolūti
lielāko maksājumu daļu ir plānots izmaksāt vēl 2013.gadā uz 2014.
gadu atstājot vien 30% MLA un bioloģiskās lauksaimniecības atbal
sta maksājumu.Atbalsta saņēmējiem ir svarīgi zināt, ka lielākā daļa
maksājumu tiek izmaksāta avansā, tas nozīmē, ka ja pēc platību
maksājuma pieteikuma administrēšanas pabeigšanas atklāsies kā
das nepilnības, tad var nākties daļu saņemtā maksājuma atmaksāt.
Atgādināšu arī, ka 2013.gadā izmaksātais valsts un ES atbalsts ne
tiek aplikts ar iedzīvotāju ienākumu nodokli (IIN).

Aicina piedalīties seminārā par mājražošanu
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valkas no

•
daļa informē par to, ka ir iespēja apmeklēt Valsts Lauku tīkla finan
sēto izglītojošo semināru «Lauksaimniecības produkcijas pievieno
tās vērtības radīšana (mājražošana)». Seminārs notiks 10. un 11.ok
tobrī Smiltenes novada Variņu pagastā. Kā lektori seminārā piesais
tīti uzņēmēji, kuri nodarbojas ar mājražošanu, konditorejas izstrādā
jumu cepēja un saldūdens zivju kūpinājumu mājražotājs. Savukārt
otrajā dienā būs iespēja apmeklēt Gulbenes novada mājražošanas
saimniecības. Tuvāka informācija un iespēja reģistrēties semināram
VLT mājas lapā www.laukutikls.lv sadaļā: «piesakies bezmaksas iz
glītojošiem semināriem». Turpat arī pieejama detalizēta semināra
programma. v

Teksts: Sabiedrisko attiecību un lauku
attīstības speciāliste Kārķu pagasta
pār valdē Sandra Pilskalne
Foto: Pēteris Pētersons

P

ēdējā mēneša laikā Kārķu pa
gastā tika saņemta informācija – vai
rākās mājās pazuduši suņi. Medību
kolektīvi arī ievēroja, ka zvēri nenāk
pie barotavām. Iedzīvotāji pat sāka
baidīties vieni iet ogot un sēņot. Pie
redzējušiem medniekiem situācija
bija uzreiz saprotama – pagasta teri
torijā pārlieku daudz savairojušies
vilki. Ar mednieku Daiņa un Gunta
Pēterēnu, Vitauta Graudiņa, Alda
Millas iniciatīvu tika pieaicināts
igauņu mednieks Eduards Tikškovs,
kuram ir īpaša prasme piegaudot
vilkus. Tā svētdienas vakarā aizsā
kās vilku atrašanās vietas precīzi
meklējumi un kartē koordināšu no
teikšana. 10.septembra vakarā Pēte
rēnu ģimene un vairāki mednieki
Garaušu purva malā šāviena atālu
mā ieraudzīja vilku baru, taču tika
pieņemts stratēģiski pareizs lēmums
– pelēčus netramdīt, bet gan nākoša
jā rītā rīkot vērienīgas medības. Līdz
ar saules lēktu purva malā vilkus
piegaudoja vēlreiz, tie atsaucās un
medību organizatori operatīvi sazi
nājās ar medniekiem no visas Zie
meļvidzemes. Pulksten 11.30 Kārķu
centrā pieredzējušais vadītājs no me
dību sporta kluba «Kārķi» Rihards
Romanovskis nostādīja ierindā 105
medniekus no Strenčiem, Ēveles,
Omuļiem, Naukšēniem, Valkas, Rū
jienas, Rīgas, Kārķiem, Igaunijas un
vairākām citām vietām. Pēc nepil
nām četrām stundām vīri pulcējās
uz medību noslēgumu ar veiksmīgu
rezultātu – sešiem medniekiem
Imantam Zandersonam, Valdim Ķī

Igauņu medniekam Eduardam
Tikškovam prieks par rezultātu - tās ir
pirmās medības, kurās viņš izmantoja
savas prasmes un talantu piegaudošanā

kulim, Edgaram Vucinam, Aivaram
Kalniņam, Ivaram Karnātam un
Aivaram Lambam pie cepures tika
piesprausts egļu zars .
Kā atina daudzi no klātesošajiem
– tik vērienīgas un veiksmīgas vilku
medības šajā pusē nav bijušas. Me
dību vadītājs Rihards Romanovskis
uzskata, ka panākumu atslēga slēp
jas piegaudošanā, meistarībā un
vienotībā – mednieki tika izvietoti
«U» burta veidā apkārt purvam, arī
dzinējiem izdevās precīzi izbrist
mastu. Ikviens dalībnieks bija gan
darīts par paveikto un augstu vērtē
ja profesionālo medību organizāciju
un labi koptās medību platības. Me
dību dieviete Diāna dāvāja vidze
mniekiem neaizmirstamu dienu, par
kuru stāstīs medību stāstus vēl arī
nākošajās paaudzēs. v

Valka–cīņasarēnaLatvijasun
Igaunijas amerikāņufutbolistiem
Teksts un kolāža: ArnisOzoliņš

«A

merikāņu futbols, ko ASV
un Kanādā pazīst vienkārši ar vārdu
futbols, ir komandu sporta spēle. Ko
mandu uzdevums ir nogādāt bumbu
iezīmētāzonāaizpretiniekukomandas
gala līnijas, tādējādi gūstot punktus.
Tas notiek, spēlētājiem nesot bumbu
rokās, piespēlējot vai padodot to ko
mandasbiedriem.Punktusvargūtda
žādosveidos–arbumburokāsieskrie
notgalazonā,veiksmīgipiespēlējotto
spēlētājam aiz gala līnijas, ar kājas
spērienu raidot bumbu starp vārtu
stabiem. Uzvar komanda, kam, spēlei
beidzoties,irvisvairākpunktu.»
(Wikipedia)
Latvietim vidējam šī spēle var lik
ties kā eksotiska nodarbe ar kuras pa
līdzību, piemēram, var jebkuru saliju
šu laukumu pārvērst par kartupeļu
stādāmo poligonu. Bet ja jūs esat sie
viešu dzimuma pārstāve un vēl mīlat
(kaut klusībā vai virtuāli) Džordžu
Klūniju, var teikt, ka esat arī amerikā
ņu futbola fane, jo 2008.gadā uzņem
tajā filmā «Leatherheads» (tā laika fut
bolistu galvas ķivere bija no ādas)
Džordžs jeb Jimmy«Dodge»Connellyir
«DuluthBulldogs» komandas kapteinis
tālajā 1925.gadā.
Bet šogad augusta pēdējā dienā Valka
kļuva par amerikāņu futbola galvas

pilsētu Latvijā – Valkas pilsētas sta
dionā turnīrā amerikāņu futbolā tikās
«Riga MadDogs» un «Tartu Titans»
(Igaunija). Igauņi šoreiz izrādījās lielā
ki «amerikāņi» un uzvarēja ar rezultā
tu 13:0, pirmo Baltijas balvu aizvedot
uz Tartu. Varbūt mūsējiem pietrūka
trakuma, varbūt Klūnija viltības, bet
klubs šoruden mainīs nosaukumu un
taps par «Riga Lions» – tomēr lielāks
zvērs. Toties Valka kārtējo reizi sevi ir
parādījusi kā pilsētu, kura vieno val
stis un varbūt nākotnē var pat kļūt par
visas Baltijas amerikāņu futbola atīstī
bas šūpuli vai cīņu arēnu. v
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Es putnam pateicos,
kas tev pie loga dzied,
Un puķei pateicos,
Kas tev pa ceļam zied.
(G.Micāne)

9.oktobrī plkst. 18.00
un turpmāk katru treš
dienu Valkas – Lugažu
baznīcas draudzes na
mā Alfa kurss – 12 ne
dēļu kurss par kristīgas
ticības pamatiem. Sīkā
ka informācija: mācītājs
Ģirts Kalniņš, mob.t.:
29162772.

Laikā no 20.08.2013. līdz

22.09.2013. Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēta 7 bērnu dzimšana: 3
meitenītes – Elizabete, Tīna, Dārta un 4
zēni- Lūkass, Niklāvs, Markuss un Māris.

S

veicam ģimenes ar
dzīvē nozīmīgo notikumu!
Valkas novada dome

Mēs vairs nevaram uzšķirt viens otru,
Visas lappuses izlasītas …

(K.Apškrūma)

Aizvadīti mūžībā

(Laikā no 20.08.2013. – 22.09.2013.
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta miršana)
Berta Beliševa 		
Vladislavs Beļajevs		
Juris Biezais 			
Konstantīns Eizemans
Aleksandra Gubenko
Ivans Kuncevičs		
Pjotrs Timofejevs		
Ausma Vaļģe			

PROGRAMMA

Dž.Verdi
Dž.Verdi
		
Dž.Verdi
		
Dž.Verdi
		
Dž.Verdi
		
Dž.Verdi
		
Dž.Verdi
		
Dž.Verdi
		

I daļa
Uvertīra operai «Likteņa vara»
Alfredo ārija no operas «Traviata», 2.cēliens
Dzied Andris Ludvigs
Violetas un Alfredo duets no operas«Traviata»
Dzied Andris Ludvigs, Evija Martinsone
Džildas ārija no operas «Rigoletto»
Dzied Inga Šļubovska
Makbeta ārija no operas«Makbets»
Jānis Apeinis
Leonoras ārija no operas «Trubadūrs»
Dzied Heli Veskus (Igaunija)
Hercoga balāde no operas «Rigoletto»
Dzied Viesturs Jansons
Leonoras un grāfa di Lunas duetsno operas «Trubadūrs»
Dzied Heli Veskus un Jānis Apeinis

II daļa
Fragmenti no V.A.Mocarta operas «Dons Žuans»
V.A.Mocarts Uvertīra operai »Dons Žuans»
		
Cerlīnas ārija
		
Dzied Inga Šļubovska
		
Serenāde, Šampanieša ārija
		
Dzied Jānis Apeinis
		
Elvīras ārija
		
Dzied Dana Bramane
		
Otavio ārija
		
Dzied Dainis Skutelis
		
Dona Žuana un Cerlīnas duets no 1.cēliena
		
Dzied Inga Šļubovska, Jānis Apeinis
		
Mazetto ārija
		
Dzied Juris Ādamsons
II cēliena noslēguma kvintets
Diriģents

Andris Poga

Solisti : Evija Martinsone, Dana Bramane, Inga Šļubovska, Heli Ves
kus (Igaunija), Viesturs Jansons, Dainis Skutelis, Andris Ludvigs,
Jānis Apeinis, Juris Ādamsons
Līdz 1.oktobrim biļetes uz Lat
vijas un Igaunijas Nacionālo ope
ru mākslinieku koncertu maksās
svētku cenu: 3 ,4., 5 , 6, un 8 latus,
bet no 1.oktobra – pilnu cenu: 5,
6, 7, 8 un 10 latus. Tās katru darba
dienu var iegādāties Valkas pilsē
tas kultūras namā pie dežuranta.
Biļetes iespējams iegādāties arī,
zvanot pa tālruni 64723705 vai
20235967, (norādot savu vārdu,
uzvārdu un e-pasta adresi, uz ku
ru nosūtīt Valkas novada domes

rekvizītus biļetes apmaksai). Biļe
te apmaksājama 3 dienu laikā un
saņemama pirms koncerta pie de
žuranta.
Koncertu finansiāli atbalsta
Valkas novada dome, Valsts Kul
tūrkapitāla fonds, SEB banka,
informatīvi – laikraksti «Ziemeļ
latvija», «Valgamaalane», Radio
Skonto, Radio Super FM.
Pasākuma laikā darbosies ka
fejnīca. v

(dz. 1932.)
(dz. 1938.)
(dz. 1940.)
(dz. 1949.)
(dz. 1935.)
(dz. 1931.)
(dz. 1941.)
(dz. 1924.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Valkas novada dome

  Un vidū starp pļavu un mežu
Saule skanot tieši dvēselē līst,
Tavas jaunības dienu pļavās
Zāļu smaržās dvēsele dzīst.
(G.Micāne)

Ērģemes pagastā

Aldi Miķelsonu 05.10 Dzintru Pandaloni 11.10 Normundu Eglīti
14.10 Antu Bērziņu 18.10 Vilmu Eglīti 19.10 Juriju Petrovu 21.10
Austri Heibergu 25.10 Aldu Studenti 30.10.

Kārķu pagastā

Andri Ābeli 12.10., Gunti Lūsīti 13.10., Dzintru Gaidlazdu 15.10.,
Andri Līkansi 14.10., Jāni Lammasu 18.10., Ņinu Bušujevu 20.10.,
Hildu Baltkāju 21.10., Mirdzu Leksi 31.10.

Valkas pagastā

Dzintru Maričevu 02.10., Vladimiru Tiščenko 03.10., Intu Laganovsku 07.10., Irēnu Zellīti 07.10., Aleksandru Vladimirovu 19.10.,
Mārīti Grunti 24.10., Fjodoru Antamsonu 27.10., Ēriku Kozlovsku
30.10., Laimu Boltunovu 30.10.

Vijciema pagastā

Viesturu Ģērmani 05.10.

Zvārtavas pagastā

Viktoru Smeško 18.10., Lilitu Freimani 27.10., Raiti Kļaviņu 28.10.

Valkas pilsētā

Aiju Kučeruku 01.10., Pēteri Pormeisteru 01.10., Allu Mariņičevu
01.10., Ivaru Grūbi 02.10., Ivaru Paltiņu 02.10., Ēriku Pupu 03.10.,
Stepanu Visocki 03.10., Nikolaju Markeviču 05.10., Modri Auziņu
05.10., Normundu Eglīti 07.10., Aivaru Meļķi 08.10., Tatjanu Lomašu 09.10., Ināru Lazdiņu 09.10., Gaļinu Afanasjevu 09.10., Irmu
Silavu 09.10., Mudīti Skruodi 10.10., Oļģertu Pedraudzi 12.10.,
Rasmu Ojapervu 13.10., Dzintru Kondrāti 13.10., Guntu Stahovsku 15.10., Sarmu Ķīkuli 15.10., Dzintaru Šķiliņu 16.10., Annu
Visocku 16.10., Juriju Šuvajevu 16.10., Valdi Pelēci 17.10., Marisu Fjodorovu 17.10., Zinaidu Mitčenko 20.10., Gaļinu Kuzņecovu 21.10., Tamāru Pukinsku 23.10., Jāni Brīdaku 24.10., Germanu
Torkovu 24.10., Birutu Pulli 25.10., Sergeju Gafurovu 25.10., Noru
Bērziņu 26.10., Ēriku Miķelsoni 26.10., Vili Pakalnieti 26.10., Irēnu Galgāni 27.10., Jāni Bošu 27.10., Rūtu Reinsoni 29.10., Vēsmu
Ancsoni 29.10., Andi Manīgu 30.10., Genadiju Dmitrijevu 31.10.,
Visvaldi Apini 31.10.
Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un «pusapaļās» jubilejās,
sākot no 50 gadiem. Sveicam arī visus pārējos jubilārus!)

Valkas novada afišu stabs
Valkas novadpētniecības muzejā

Ērģemes pagastā

•  28.septembrī plkst. 19.00 Valkas
pagasta amatierteātra «Rūdis» iz
rāde «Koncerts», pēc izrādes ap
plkst. 20.30 Spēļu centra atklāša
na,
galda spēļu čempionāta 1.kār
Radošajā telpā
ta.
Pēc
tam diskotēka.
«309.kabinets»
• 12.oktobrī plkst. 22.00 Ballīte• 28.septembrī plkst.21.00 – se koncerts kopā ar grupu «Tran
zonas atklāšana: koncerts, diskotē zīts».
ka, izstāde.
• 26.oktobrī plkst. 20.00 Galda
spēļu čempionāta 2.kārta, pēc tam
Valkas novada
diskotēka.
Centrālajā bibliotēkā

Valkas novadā
viss notiek

• Līdz 19.oktobrim – Tatjanas
Ābeltiņas darbu izstāde «Pieturas
punkts».

Valkas pilsētas kultūras
nama pasākumi

• 28.septembrī plkst. 12.00 kul
tūras nama lielajā zālē – SIA «Val
mieras kinostudija» izrāde bēr
niem «Smurfiņi un zelta statuete».
Biļetes cena – Ls 2, ģimenes biļete
(4 cilvēki) – Ls 5.
• 4.oktobrī Valkā, Ausekļa ielā –
svētki «Pa Ausekļa ielu – līdzi ra
ganiņām».
• 4.oktobrī plkst. 23.00 kultūras
nama lielajā zālē – grupas «Dzelzs
vilks» koncerts. Pēc koncerta – de
ju vakars ar DJ Dzintaru. Biļešu ie
priekšpārdošana kultūras namā.
Biļešu cena iepriekšpārdošanā – Ls
2, koncerta dienā – Ls 3.
• 13.oktobrī plkst. 16.00 kultūras
nama lielajā zālē – Latvijas un
Igaunijas Nacionālo operu māksli
nieku koncerts. Līdz 1.oktobrim
biļetes maksā svētku cenu: 3, 4, 5,
6, un 8 latus, bet no 1.oktobra – pil
nu cenu: 5, 6, 7, 8 un 10 latus. Būs
kafejnīca.
• 25.oktobrī plkst. 19.00 kultūras
nama lielajā zālē – pasākums «Ra
žas svētki».
• 31.oktobrī plkst. 18.00 kultūras
nama mazajā zālē – sarunu un sa
dziedāšanās pasākums «Tējas va
kari svecīšu gaismā…». Ieeja – bez
maksas.

Izstādes

• mazajā zālē – izstāde «Liepāja
– Valka reminiscences» (Didzis
Krūmiņš, Edīte Bernadoviča, Gints
Veilands – gleznas, grafika, foto).
• 1.stāva foajē – Mihaila Borodko
(Nīderlande) foto izstāde «Pasaku
namiņi».

• Līdz 9.oktobrim – izstāde
«Dzej
• niecei, rakstniecei Andrai
Manfeldei – 40».
• No 1.līdz 31.oktobrim – izstāde
«Rakstniece, Lauku bibliotēku at
balsta fonda dibinātāja Biruta Eglī
te – Eiropas Pilsoņu balvas laure
āte 2013.gadā».
• No 1.līdz 16.oktobrim – izstāde
«Jūtu, ka esmu vēl vajadzīgs: ak
tierim Uldim Dumpim – 70».
• No 17.līdz 31.oktobrim – izstā
de «Rakstniecei Elīnai Zālītei – 115:
Ģimnāzistes gaitas Valkā».

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā
• No 7.līdz 25.oktobrim – izstāde
«Otfrīds Preislers bērniem».
• 31.oktobrī plkst. 18.05 – inter
aktīvs pasākums bērniem «Spoku
balle».

Saieta namā
«Lugažu muiža»

• 26.oktobris plkst. 19.00 pasā
kums «Rudens deju kokteilis».

Vijciema pagastā

• 16.oktobrī plkst. 9.30 tautas na
mā pasākums pirmsskolas vecu
ma bērniem «Ciemos pie Sārtvai
dža».
• 19.oktobrī plkst. 10.00 pulcēša
Kārķu pagastā
nās pie tautas nama, pasākums
• 27.septembrī plkst. 15.00 tautas «Bagātību lādes meklējumos».
namā iedzīvotāju sapulce.
• 31.oktobrī plkst. 20.00 pagasta
• 30.septembrī plkst. 10.00 tautas cenrā izstāde «Ķirbji un sveces».
nama kamīnzālē seminārs «Kā
gudri saimniekot mežā».
• 6.oktobrī plkst. 9.00 tautas na
Zvārtavas pagastā
mā zolītes čempionāts.
• 11.oktobrī plkst. 15.00 ceļa Val • 3.oktobrī Luturskolā plkst. 14.00
ka – Rūjiena 28.kilometrā rekon spēļu un aktīvas atpūtas zāles at
struētā ceļa posma atklāšana.
klāšana, plkst. 15.00 iedzīvotāju
• 19.oktobrī plkst. 18.00 tautas
nama amatierteātra izrāžu video sapulce. v
ierakstu retrospekcijas (1.vakars
veltīts tautas nama 80.gadadie
LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
nai).
• 20. oktobrī plkst. 9.00 tautas na Var būt gadījumi, kad pasākumu
mā zolītes čempionāts,
norises laiku nepieciešams mai• 25. oktobrī plkst. 19.00 tautas nīt. Sekojiet informācijai www.
namā Valkas pilsētas teātra viesiz valka.lv vai interesējieties pie
rāde K.Dragunska «Edīte Piafa. pasākuma rīkotājiem!
Mans Leģionārs».

Sporta pasākumi
• 27.septembrī – Olimpiskā die
na.
• 3.oktobrī no plkst. 15.00 līdz
18.30 mežā pie Valkas brīvdabas
estrādes – Valkas novada skrieša
nas seriāls «Optimists», V kārta.
• 5.oktobrī plkst. 11.00 Valkas
šaha klubā – Pīrsa Bola atceres tur
nīra šahā.
• No 7.līdz 13.oktobrim – Latvi
jas veselības nedēļa.
• 10.oktobrī no plkst.15.00 līdz
18.30 mežā pie Valkas brīvdabas
estrādes – Valkas novada skrieša
nas seriāls «Optimists», VI kārta.
• 17.oktobrī plkst.18.00 Valkas
pilsētas kultūras namā – Valkas
novada skriešanas seriāla «Opti
mists 2013» apbalvošana.

Gadatirgi
• 24., 25., 26.oktobrī Valkas pilsē
tā – gadatirgus

SVECĪŠU VAKARI
VALKAS NOVADA KAPSĒTĀS

28.septembrī plkst.17.00 Ērģemes kapos
28.septembrī plkst.17.00 Vijciema kapos
5.oktobrī plkst.15.00 Stoķu kapos
5.oktobrī plkst.16.00 Valkas Meža kapos
5.oktobrī plkst.18.00 Valkas Cimzes kapos
Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

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

Izdevumu sagatavoja
Valkas novada domes sabiedrisko
Kārķu pagasta sabiedrisko
attiecību speciāliste
attiecību speciāliste
Inguna Medne, tālr. 64707489, Sandra Pilskalne, tālr. 26391447,
e-pasts: inguna.medne@valka.lv e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv
Datorgrafika: Arnis Ozoliņš; arnis.ozolins@hotmail.lv

Iespiests tipogrāfijā «LATGALES DRUKA»

