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� � es� � �u � � � � – � � �r�s� � n � l� � � l� �k� . S� �� � � � �� V� � ka� � �l � ē ta�
� � la� at ��� �� n � j� T� l� va� � �la� � � ē � �� � � E�r� pa� ��l � �ra� m�n t� �� m� � � � na� . Īpaš �
� �� �k� p� � V� � ka� j� � � � �� � � � r�j� � � J� � � �e � � d� �e�
�k � � �i tā � � �, ka� � ��e � � j� � �
�rā s� � � � � � � � � �i �� n � �i tā � � .
Šoga� T� l� va� � � la� � � ē � �� p�s� �� � � � � j� �pa � � � � � � � �� �
�� � � � � � � � � � �� � � �, pa � � ��� �e� V� � ka� � � �i �rā � � j� � � �
� �� ra � ī t� j� �n � ���n �� � t� k �
� � �� � � �.
K�u � � �� � � �� � n � � � � � l�� � k � m� jā �, �k t� � �� � � � �rt �
�� �us � � n ā � k � ja� � � �� � ē ��n ā � s� �u� � � � �u� � ���e š � na�
� � �i �l� «Op � � �ist�», �� �� ��
�i� � n ā � � � �� s � �ot � �� � � � ��ot � �� . Ok t� � �� �pa � � �i� � � �
�� La � �� ja� � � Ig� � � � ja� N��i �n � l� � � � �� m�k � � � � � � ��
k �n � �� �, ka� �� �k� 19.� �t� � �� � �ks �.16.�0 V� � ka� � � �� ē ta� ��l � � ra� n � m� . K�n � �rt �
�� �k� j� � �� � � pa d� �i t� �� � ��
� � t� � � �� � n � n � � ū � � � � ļ ā �,
m�zā � � �l � ē ta� �� �ī �k �� � �, � �
�� �� pa � �e š � � v� r� � � � �� �e� .
T� � ū � � � � �i� k � �e � � � j� � �pa � �� ��e ta� �l�u � ī � �e� �z� � � �
� � � ra� m�k � � � � � � �� � � �e �� � �
p� � p� �is� � � � � b� �i� �� s �m�k � �. I�m�n to� � � �z� � �� � �!
T� k � v� k � �� p� � � � � � �� �� � �
� �m š � ��, � � � l� n � �� � � t� �,
� � � �� � � ī �� �ū t� � �e� m� jā � .
T� � ē � j� s� k �� ot � k � �i � � � �
� �m�, j� l� b� � � � h� �m��i� k � � �u � ī � � � �e� . V� � � ū � � �
� �rt � pa �ka � ī � �e� � � k �� � �
a � va � ī � �e� n � k ā d� � � � � k � �
� � � e � � �ī g� � m�n t� �, �� ra�
� � � v� �r� � � � �e t�j� �. Ie � � �j�m�, tā � � ū � no � � �ī ga� �i � � � �,
� ī �� � � t� � ū � p� � � �k � � � � ��
l� � � d� � � � �� � � �. T� pa �, �es� ��
v� k � �� � �� � � �� �u�, k � p� v�d� � � � � da t� r� v� � � � � � ��z� r�
� �zstā � � � �i � � � � � � k � � � � �
l� � k � k � � � � � � � �, � � � � � r� �
la � ī š � � �, �� � ē š � � � v� � � �� � � � r�k d� � � � � �. T�, k � � ���l d� � s� va� � �rs� � � ba� �� ī �� � b�, � �m� � � v� � a � � �m� � ��� �n�! P� � � � �i do� � � � � �� � �
�e � �e� mo� � � �i �u� ���e � � � � �
d� � � � � �!
Z� � � B�� � � ��
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at vijas – Igaunijas institūtam no
4.septembra ir jauna direktore –
Daina Jūristo. Viņa brīvi pār valda lat
viešu, angļu un igauņu valodas, ļoti labi
zina krievu valodu. Dzīve līdz nonākša
nai Valkā bijusi gana interesanta – Daina
ir izmēģinājusi spēkus gan kā pedagogs,
gan kā uzņēmēja un kādu laiku pat ir bi
jusi Vormsi salas mērs. Cilvēks ar lielu
pieredzi. Satikāmies, jo gribēju tuvāk ie
pazīt Dainu, kā arī uzzināt, kas būs tās
lietas, ko no Lat vijas – Igaunijas institūta
varēsim sagaidīt nākotnē.
Iesākumā apsveicu ar stāšanos jaunajā
amatā! Kā ceļš aizveda līdz Valkai? Un
kāds tas bijis pirms tam?
– Igaunijā esmu nodzīvojusi nu jau pē
dējos 30 gadus. Pēc skolas uzreiz apprecē
jos un pārcēlos uz dzīvi Igaunijā. Līdz šī
gada maijam man arī bija savs uzņēmums,
kuru veiksmīgi vadīju. Šī gada maijā es vi
ņu pārdevu. Es esmu diezgan darbīgs un
aktīvs cilvēks. Kad ieraudzīju darba sludi
nājumu, sapratu, ka tas ir domāts man. Li
kās ļoti interesants.
Līdz tam bijis diezgan daudz visa kā. Il
gu laiku – līdz Padomju Savienības sabru
kumam, pelnīju maizi kā rokdarbu skolo
tāja. Kad Baltijas valstis atguva neatkarī
bu, mana profesija vairs nebija pieprasīta,
arī bēr ni bija ma zi un tur, kur dzīvojām,
nebija bla kus bēr nudārza. Tā radās do
ma uzsākt biz nesu, kuru va rētu apvie
not ar bēr nu audzi nāša nu. Tagad abi
bēr ni – meitas ir jau izaugušas – vienai
Esmu darbīgs un aktīvs cilvēks –
meitai ir 29 un ot rai 27 gadi.
tā par sevi Daina Jūristo
Turpinājums 2.lappusē

Aicina apgūt jaunas prasmes
šu un pat turku svešvalodu
mācību grupas.
Oktobrī jaunā sezona sāk
sies arī radošajos kursos. Tajos
udens ir mācību atsāk iespējams izvēlēties sev tī ka
ša nās laiks arī pieaugu mo virzienu – pērļoša na vai
šajiem. Lat vijas – Igau nijas in da žādu teh ni ku apgūša na dā
stitūts aici na pievienoties jau va ni ņu gatavoša nā. Ieskats
ierastajām nodarbībām, sekot tapša nas procesā un rezultāts
līdzi jau numiem, kā arī sniegt – pēr nās sezonas radošo kur
ieteikumus, ko vēlētos apgūt.
su rotu izstāde – līdz 17.ok
Dzīvojot dvīņu pilsētā, no tobrim apskatāms Val kas pil
derīgas ir igauņu valodas sa sētas kultūras na ma pelēkajā
runvalodas prasmes, ko mācī zālē.
ties un pilnveidot var iesācēju
Sadarbībā ar Meža konsultā
līmeņa un ar priekšzi nāša nām ciju pakalpojumu centru tuvu
grupās. Aici nām apgūt arī an mājām, tepat Valkā, notiks
gļu valodu saistošā un pozitī mednieku un medību vadītāju
vā gaisot nē. Valkā, ja ir iedzī kursi, kuros sagatavo apliecī
votāju interese, iespējams or bas iegūša nas eksāmenam.
ga nizēt franču, krievu, lat vie

Teksts: Zane Bulmeistare,
Latvijas – Igaunijas institūta
mācību centra vadītāja
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Ja
būs in
terese, Lat
vijas – Igau
nijas insti
tūtā varēs
gūt pamat prasmes foto
grafēša nas mākslā, vese
lību stipri nāt jogas nodar
bībās. Par citiem jau nu
miem in formācija drīzumā.
Lai mācību gads jaunām
prasmēm bagāts! v
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Lai uzsāktu biznesu, vajadzīga
arī uzņēmība...
– Man jau pašai liekas, ka es es
mu «lielais zaķis». Es trīcu par visu
ko. Taču, jā – man patīk strādāt un
darīt. Mans vīrs vēl aizvien ir uz
ņēmējs – strādā nekustamo īpašu
mu jomā.
Es nevaru teikt, ka es pati esmu
izvēlējusies savu nodarbošanos,
viss pie manis ir nācis. Es neesmu
nevienu darbu atstūmusi, jo – kā tu
vari zināt, ja neesi nekad izmēģinā
jis? Vienā ziņā gan es esmu laimīgs
cilvēks: ļoti īss ir bijis brīdis manā
dzīvē, kad esmu meklējusi darbu.
Tas bija 1996.gadā – trīs mēnešus.
Salīdzinoši – daudziem tieši 1998.
gads bija smags, bet mēs to pārcie
tām samērā veiksmīgi.
Pirmais uzņēmums bija lauk
saimniecības uzņēmums?
– Nē, tas bija lauku tūrisms, dzī
vojām pateicīgā vietā, lai uzsāktu
biznesu. Tas, protams, nebija tik ro
žaini, kā varētu likties. Sākumā
problēmas varbūt sagādāja tas, ka
katrs bija pa savam iedomājies, kā
da tā jaunā dzīve būs. Un sekmīgā
kie bija tie, kuri, laikam mainoties,
spēja mainīt savas domas, uzska
tus, pieņemt, ka dzīve plūst un ir
mainīga. Līdz ar to ir arī būtiski,
vai cilvēks ir spējīgs mainīt savu
nodarbošanos. Jo reizēm jau nepie
tiek tikai ar savu uzskatu mainīša
nu – saproti, ka ir jāmaina darbs.

Tad kādu laiku strādāju kā paš
nodarbinātā, tulkoju. Toreiz bija
gana daudz darbu, atceros, ka īpaši
daudz tulkoju statūtus dažādām
firmām.
Tad vienā brīdī «ziedu laiki» tul
košanas darbā beidzās, ienākumi
strauji saruka. Tajā brīdī bērni gāja
6.klasē un pārgāja uz pilsētas sko
lu, un nodarbības, ko viņi vēlējās
apmeklēt, maksāja dārgāk nekā va
rējām atļauties, tāpēc izšķīros par
labu uzņēmējdarbībai – šoreiz lauksaimniecībai un piensaimniecībai.
Tā bija laba un pareiza izvēle, jo go
tiņas dod pienu 365 dienas gadā un
kaut kāda naudas apgrozība – vai
rāk vai mazāk, vienmēr ir. Tas vairs
nebija sezonāls darbs kā tulkošana.
Līdz šī gada maijam arī šo uzņē
mumu vadīju.
Taču Tavā karjerā ir bijušas vēl
kādas spilgtas epizodes, piemē
ram, muzeja vadīšana.
– Jā, darbu uzņēmumā paralēli
apvienoju ar muzeja vadīšanu. Ru
na ir par Vormsi salas muzeju, tas
ir turpat, kur paralēli realizēju bio
loģiski vērtīgo pļavu projektu.
Tad, protams, gana spilgta epi
zode manā dzīvē bija Vormsi salas
mēra darbs. Tas bija 2009.gadā. Līdz
tam par pagasta vecāko tika izrau
dzīti «savējie cilvēki». Tā sagadījās,
ka toreizējai pagasta vecākai piedā
vāja labāku darbu un tad, tā kā ne
varēja izšķirties nevienai no kandi
datūrām par labu, izvēlējās mani,
jo biju neitrāla. Tas bija gads pirms

vēlēšanām, līdz ar to – gana sa
springts.
Darbu mēra amatā pabeidzu ar
pozitīv u bilanci. 2010.gadā sākās
krīze, un ievērojami bija apcirpti
pašvaldību budžet i. Pretstatā tam,
Vormsi pašvaldība laikā, kad to
vadīju, saņēma Eiropas Savienības
finansējumu 320 000 eiro apmērā
un tās budžets gada laikā bija ar
rezervi.
No tā laika nostiprināju kontak
tus ar Vormsi salas zviedru kopie
nu. Zviedri, proti, uz salas dzīvoja
gadsimtiem līdz 1943.gada rude
nim, kad to kolektīvi pameta. Mu
zejs jau arī ir viņu – tā saukto «kras
ta zviedru» muzejs.
Igauņu valoda? Valodu pašmācī
bas ceļā iemācījos divu gadu laikā,
tomēr dzīves sākumu Igaunijā labi
atceros, tas nebija viegls.
Un tagad jau nākamais izaici
nājums – kāda ir sajūta, stājoties
jaunajā amatā? Vai ir zināms uz
traukums vai arī pretēji – liekas,
ka darbs radīts tieši tev?
– Kā viens, tā otrs. Šobrīd, izlasot
amata aprakstu, domāju, ka darbs
ir man kā radīts. Man ir dotas arī
lielas pilnvaras rīkoties. Drīkstu ļo
ti daudz. Tas rada atbildības sajūtu,
jo cilvēki man ir uzticējušies un ne
gribētos likt viņiem vilties.

iespējams ieguldīt mūžapmācībā.
Ieguldot mūžapmācībā, ir liela ie
spēja ieguldīto saņemt atpakaļ. Ja
agrāk izvēlējāmies profesiju uz vi
su mūžu, tagad to pat neiesaka un
tādu profesiju arī ir maz palicis.
Mūsdienās ir ieteicams ik pēc pie
ciem, sešiem gadiem amatu pamai
nīt. Priekš tam ir jāapgūst jaunas
prasmes vai jāpieslīpē kādas sen
apgūtas iemaņas un zināšanas.
Mūžu dzīvo, mūžu mācies! Es arī
pati turpinu mācīties – Tērbatā,
maģistratūrā, vēsturi!
Jācer, ka instit ūtam izdosies iz
veidot tādas programmas, kuras
interesēs kā latviešus, tā igauņus.
Ka spēsim piedāvāt vajadzīg u
prasmju apg uvi.
Mans sapnis, protams, ir, lai Val
kā un Valgā attīstītos studentu pil
sētiņa, tāpēc ir jāmeklē tā niša, ko
citi nepiedāvā, jo mēģināt ar kādu
konkurēt nebūtu gudri. Liela uzņē
mība savulaik, bija medicīnas mā
su apmācības organizēšana šeit,
kas nozīmē sadarbību ar divām mi
nistrijām – Izglītības un zinātnes,
kā arī Veselības. Tas arī nozīmē, ka
pēc tādas izglītības ir bijis pieprasī
jums. Idejas būs un mēs tās realizē
sim – man patīk strādāt un īstenot
mērķus!

Novēlam Latvijas – Igaunijas
institūtam kļūt par Valkas Val
Varbūt jau ir izkristalizējušās gas garīgo un izglītības centru,
domas – kādu redzi Latvijas – uz kur u pēc zinībām trauktos
Igaunijas institūta nākotni?
gan latvieši, gan igauņi! v
– Dotajā brīdi uzskatu, ka vairāk

Sākta biļešu iepriekšpārdošana uz Latvijas un
Igaunijas Nacionālo operu
mākslinieku koncertu

S

vētdien, 19.oktobrī plkst. 16.00 Valkas pilsētas kultūras namā jau
vienpadsmito reizi notiks Latvijas un
Igaunijas Nacionālo operu mākslinieku
koncerts.
2003.gadā pēc toreizējā Valkas pilsē
tas mēra Venta Armanda Kraukļa ie
rosmes Valkā tika aizsākta skaista tra
dīcija – ik gadu Valkas pilsētas kultūras
namā notiek Latvijas Nacionālās ope
ras un Igaunijas Nacionālās operas
mākslinieku koncerts. Tas izpalika vien
2009.gadā, kad kultūras namā notika
renovācija.
Daudzi opermūzikas cienītāji Valkā
un tuvējā apkārtnē šos ikgadējos kon
certus gaida ar lielu nepacietību, jo kat
rā no tiem ir cieša saikne starp solistiem
un klausītājiem.
Plānots, ka koncertā, kas svētdien,
19.oktobrī plkst. 16.00 notiks Valkas pil
sētas kultūras namā, piedalīsies INO
solists Urmass Poldma, LNO solisti Evi
ja Martinsone, Dana Bramane, Laura
Grecka, Jūlija Vasiļjeva, Rihards Mača

novskis, Jānis Apeinis, Raimonds Bra
manis, kā arī Latvijas Nacionālās ope
ras orķestris. Diriģents – Normunds
Vaicis.
Koncertā skanēs populāra mūzika no
operetēm.
Biļetes uz Latvijas un Igaunijas Naci
onālo operu mākslinieku koncertu
maksā 15; 12; 10 un 7 eiro. Tās katru
darba dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00 var
iegādāties Valkas pilsētas kultūras na
mā pie dežuranta.
Biļetes iespējams arī iegādāties, zva
not pa tālruni 64723055 vai 20235967,
(norādot savu vārdu, uzvārdu un e-pa
sta adresi, uz kuru nosūtīt Valkas nova
da domes rekvizītus biļetes apmaksai).
Biļete apmaksājama 3 dienu laikā un
saņemama pirms koncerta pie dežu
ranta.
Koncertu finansiāli atbalsta Valkas
novada dome, SEB banka, informatīvi
– laikraksti «Ziemeļlatvija», «Valgama
alane».
Pasākuma laikā darbosies kafejnīca. v
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Vijciemā diskutē par
pagasta attīstību
Teksts: ZaneBrūvere

T

rešdien, 27.augustā, Valkas
novada domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis un pašval
dības pārstāvji devās izbraukumā
uz Vijciemu, lai dabā apskatītu tos
objektus, kuru problēmu risināšanā
nepieciešams pašvaldības atbalsts.
Darba kārtībā tika iekļauta Vijcie
ma pamatskolas, sporta zāles, skolas
klēts, Vijciema magazīnas, Celīškal
na un Meža skolas apskate. Delegā
cija apskatīja arī jaunos volejbola
laukumus pagastā.
Vijciema pagasta pārvaldes vadī
tāja Mārīte Kalniņa akcentēja, ka ie
dzīvotājiem būtisks ir jautājums par
ūdensapgādi Vijciemā, lai iedzīvotā
jiem būtu nodrošināts kvalitatīvs
dzeramais ūdens. Viena mēneša lai
kā Atīstības un plānošanas nodaļa
un Vijciema pagasta pārvalde veiks
tehniski ekonomiskā pamatojuma
izstrādi un izpēti Vijciema ūdensap

gādes un kanalizācijas projekta iz
strādāšanai.
Pagasta pārvalde arī plāno veikt
sakopšanas darbus Vijciema pagasta
Meža skolā un uzsākt Vijciema ma
gazīnas un pamatskolas klēts īpašu
mu sakārtošanu. Pašvaldība tāpat
plāno pieaicināt ekspertus, lai risi
nātu radušos problēmu par Vijciema
pamatskolas pamatu nosēšanās ie
mesliem.
Deputāti diskutēja arī Celīškalna
torņa būvniecību pagastā, kas būtu
jauns un interesants tūrisma objekts
novadā. Būvvaldes ainavu arhitekte
uzskicēs iespējamos variantus par
torņa, suvenīru tirgotavas, labierīcī
bu un piknika vietas izvietošanu
Vijciema pagastā pie Celīškalna.
Plkst. 13.00 Valkas novada domes
deputāti pagasta pārvaldes mazajā
zālē tikās ar iedzīvotājiem un atbildē
ja uz viņu jautājumiem, kā arī pastās
tīja par plānoto pagasta atīstībā. v

Visu iespējams
atrisināt – nāc un runā!
Teksts: Gundars Avotiņš, Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītājs

L

«A». Daži agrāk nesamaksāti lati
nu ir apauguši ar vēl biezāku eiro
slāni, kuru sastāda vieglprātīgi un
bezatbildīgi nemaksātie turpmākie
rēķini par ūdeni / kanalizāciju.
Mūsu nodaļas darbinieki ir tiku
šies ar atsevišķiem cilvēkiem, ku
riem ir šī problēma. Darbinieku
nostāja līdz šim ir bijusi ļoti, ļoti to
leranta – nāciet pie mums, uzklau
sīsim, izstrādāsim un pieņemsim
katram individuāli pieņemamu ri
sinājumu, vienojamies un turpi
nām dzīvot pēc varianta «A»(tau
pīgākā versijā).
Daži uzrunātie cilvēki (paldies
viņiem!) to ir darījuši un pagaidām
savstarpēju nesaskaņu nav. Citi
apsola – jā, nākšu, darīšu – bet
čušs! Galva uz otru pusi, skatiens
nodurts.
Tāpēc mūsu nodaļas darbinieku
nostāja pagaidām (bet ne bezgalīga
– teiksim, līdz Skolotāju dienai, 5.
oktobrim) ir nemainīga – nāciet pie
mums, vienojamies par cilvēcīgi
pieņemamu risinājumu. Mūsu pie
dāvājums pagaidām atieksies arī
pret
juridiski
nenoformētiem
ūdensapgādes / kanalizācijas pie
slēgumiem – sākam jaunas atiecī
bas, balstītas uz savstarpēju cieņu.

ai tēlaināk un saprotamāk
pasniegtu savu vēstījumu
Valkas iedzīvotājiem, aprakstīšu
reāli iespējamu ainiņu no izdomā
tu tēlu – Visvara un Andras dzī
ves.
Atnāk Visvaris ar Andru uz krogu
– vēlas garšīgi paēst, iedzert kādu malku vīna vai ko citu - nu kā jau krogā.
Ēd, dzer, priecājas. Paiet laiciņš, cilvēciņiem iestājas gastronomiskā katarse
– atvieglojums, kas saistīts ar baudu.
Vakars iet uz beigām, laiks uz mājām.
Ir divi varianti, kā nobeigt jauko vakarēšanu:
A) pasauc oﬁciantu, samaksā rēķinu, iet mājās un turpina baudīt dzīvi
– vārdu sakot, katarse augstākā mērā...
B) pieceļas, iet prom nesamaksājis,
Turpinājums: un panāk. Ir atsevišķi
oﬁciants to pamana un kopā ar šveica- gadījumi, kad nepanāk, bet ļoti reti. Te
ru metas pakaļ...... (turpinājums se- atkal divi varianti:
kos).
C) nospēlēt ticamu teātri, samaksāt
un viņus palaiž ar mieru, bet neticīgu
Iepazīstoties ar situāciju ūdens skatienu nopakaļ;
apgādes un kanalizācijas jomā Val
D) te katrs var ļauties iztēlei pats...
kas pilsētā, analizējot datus par
ūdens patēriņiem, rēķiniem u.t.t.,
P.S. No nostāstiem dzirdēts – reti
nonācām pie secinājuma, ka ne visi tie gadījumi, kad šveicars ar oﬁciantu
iedzīvotāji ir izvēlējušies variantu paliek mīnusos. v

Dažādi

3

un veikals

Teksts: ZaneBrūvere

I

espējams, ka daļa valcēniešu jau
būs pamanījuši, ka Valkā, Au
sekļa ielā 4, kur agrāk darbojās vei
kals «Vivo – Praktik», durvis vaļā vē
ris jauns veikals «Mežam un dār
zam», kurš piedāvā plašu kvalitatīvu
preču sortimentu un pakalpojumu
klāstu. SIA «Gafo» Valdes priekšsē
dētājs Artis Rožkalns stāsta, ka vei
kalā var iegādāties dažādas noderī
gas preces gan meža, gan dārza dar
biem, veikalā ir arī darbnīca, kur ie
spējams tehniku salabot. «Paralēli
notiek veikala iekārtošanas darbi,
kas nozīmē, ka ar laiku preču sorti
ments kļūs vēl lielāks», sola Artis.
«Latvijā pārstāvam tādas dārza
un meža tehnikas ražotāju firmas kā
«ALKO», kas piedāvā arī malkas
skaldītājus, «OleoMac», «Yamaha»
un «Hitachi», «Jonsored», kā arī
«Jonh Deere». Visu tehniku, pro
tams, arī remontējam un nodroši
nām gan garantijas, gan pēcgaranti

jas remont us un apkopes», uzsver
Artis Rožkalns.
Veikala «Vivo – Praktik» īpašnieks
Vents Armands Krauklis ir ganda
rīts par jaunu uzņēmēju ienākšanu
Valkā: «Tā kā veikals «Vivo – Prak
tik» pakāpeniski darbību izbeigs, es
mu patiesi priecīgs, ka vieta ne tikai
nepaliks tukša, bet novada iedzīvo
tāji, uzņēmēji un kaimiņi igauņi ie
gūs iespēju iegādāties preces un sa
ņemt servisa pakalpojumus no fir
mas, kurai ir 8 veikali – servisi Lat
vijas lielākajās pilsētās».
SIA «GAFO» pārstāv arī tādus zī
molus kā «Grillo» (profesionāla pļau
šanas un zemes apstrādes tehnika),
«diMartino» (augstas kvalitātes itāļu
rokas miglotāji un to aksesuāri, pu
ķu podi, sniega lāpstas, lejkan nas).
No septembra veikalā būs iespējams
iegādāties tādu zīmolu preces kā
«Timber Cut» (sliedes, ķēdes, eļļas,
vīles), «Arnetoli Motors» (trimmera
auklas, spoles, u.c.). v

Tūrisma informācijas
birojs maina darba laiku
alkas novada tūrisma infor ka.lv, jaunākās aktualitātes lasiet
mācijas birojs, sākot ar 16.sep Twiterkontā Visit Valka un sekojiet
V
tembri, pāriet uz nesezonas darba jaunumiem Facebook lapā Valka/
laiku.
No 16.septembra līdz 14.maijam
Tūrisma informācijas birojs (TIB)
būs atvērts no pirmdienas līdz piekt
dienai, no plkst. 8.00 līdz 17.00, ar
pusdienlaiku no 12.00 līdz 13.00. Se
zonā no 15.maija līdz 15.septembrim
TIB būs atvērts katru dienu no 9.00
līdz 18.00 darba dienās, brīvdienās
no 10.00 līdz 14.00.
Par apskates objektiem Valkā un
tuvākajā apkārtnē, naktsmīt nēm, sa
tiksmi un cita noderīga informācija
pieejama Valkas novada tūrisma in
formācijas biroja mājaslapā visit.val

Valga!
Valkas novada tūrisma informāci
jas birojs atrodas Valkā, Rīgas ielā
22, LV  4701, tel. 64725522, 26446602,
epasts: tib@valka.lv. Birojā ir pieeja
ma informācija par apskates, atpū
tas, nakšņošanas un ēdināšanas ie
spējām Valkā/Valgā, Valkas novadā
un visā Latvijā, Igaunijā.
Pirms doties atpūtas braucienos,
ienāciet pēc padoma un bezmaksas
materiāliem!
Pieejami kopēšanas, printēšanas
un faksēšanas pakalpojumi. v

alkas novada dome aici vai nodarbošanās;
V
na juridiskas personas, • par juridisko personu – pilns
valsts un pašvaldības iestādes, kolektīva nosaukums un vadī
sabiedriskas organizācijas un to
apvienības, kā arī fiziskas per
sonas iesniegt ierosinājumus
apbalvošanai ar Valkas novada
domes Atzinības rakstiem. Tie
tiks pasniegti 18.novembrī – LR
proklamēšanas gadadienai vel
tītajā svinīgajā pasākumā Val
kas pilsētas kultūras namā.
Saskaņā ar Nolikumu, Atzi
nības rakstus var piešķirt gan
fiziskām, gan juridiskām perso
nām par nozīmīgiem sasniegu
miem tautsaimniecības, izglītī
bas, veselības aprūpes, kultū
ras, sporta, nevalstisko organi
zāciju un pašvaldības darba jo
mās, kā arī par ieguldījumu
novada atīstībā un popularizē
šanā.
Ierosinājumā par izvirzīto
kandidātu sniedzamas šādas
ziņas:
• par fizisko personu – vārds,
uzvārds, dzīves un darba vieta

tājs, adrese;
• raksturojums vai dzīves ap
raksts par apbalvojamo un viņa
nopelniem Valkas novadā vai
sadarbībā ar Valkas novadu;
• motivācija apbalvojuma pie
šķiršanai.
Ierosinājumu paraksta juri
diskas personas paraksta tiesī
ga persona, norādot organizāci
jas nosaukumu, adresi un tāl
ruņa numuru. Ja ierosinājumu
iesniedz fiziska persona, tad
nepieciešams norādīt savu vār
du, uzvārdu, nodarbošanos un
adresi.
Motivētos iesniegumus ap
balvojumu piešķiršanai var ie
sniegt Valkas novada domes
priekšsēdētāja sekretariātā, Be
vrīnas ielā 3, Valkā vai arī sūtot
pa elektronisko pastu uz adresi
novads@valka.lv līdz 6.oktob
rim. v
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Valkas novada domē

2014.gada 28.augustā Valkas novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Apstiprināt 2013./2014.gada apku
res periodā faktisko ražošanas vie
nas megavatstundas cenu 44,22
EUR/MWh bez PVN, pārvadei –
12,14 EUR/MWh bez PVN, tirdznie
cībai – 0,21 EUR/MWh bez PVN.
Vienas MWh siltumenerģijas faktis
kā gala cena – 56,57 EUR/MWh bez
PVN.
• Apstiprināt 2014./2015.gada apku
res periodā vienas saražotās MWh
cenu dzīvokļu īpašniekiem un īrnie
kiem dzīvojamās ēkās ar centralizēti
piegādāto siltumenerģiju ražošanai
– 43,00 EUR/MWh bez PVN, pārva
dei – 10,87 EUR/MWh bez PVN,
tirdzniecībai – 0,18 EUR/MWh bez
PVN. Vienas MWh siltumenerģijas
plānotā gala cena – 54,05 EUR/MWh
bez PVN.
• Apstiprināt siltumenerģijas patē
riņu viena m3 ūdensvada ūdens uz
sildīšanai apkures sezonā – 0,122446
MWh/m3, vasaras periodā – 0,159858
MWh/m3.
• Apstiprināt maksu par viena m3
ūdensvada ūdens uzsildīšanai patē
rēto siltumenerģiju apkures periodā
– 6,62 EUR/m3 bez PVN, vasaras pe
riodā – 8,64 EUR/m3 bez PVN.
• Apstiprināt maksu dzīvojamās
mājas Rīgas 16 dzīvokļu īpašniekiem
un īrniekiem par karstā ūdens saga
tavošanai mājas siltummainī un pie
gādei pēc siltumenerģijas uzskaites
mēraparāta rādījumiem. Aprēķinu
metodiku par siltumenerģijas sadali
un izmaksu aprēķināšanu Rīgas 16
apstiprināt ar Valkas novada domes
izpilddirektora rīkojumu.
• Noteikt, ka maksa par ūdensvada
ūdens uzsildīšanai patērēto siltum
enerģiju vienai dzīvoklī dzīvojošai
personai, ja dzīvokļos nav uzstādīti
karstā ūdens patēriņa skaitītāji, bet
mājas ievadā ir uzstādīts karstā
ūdens patēriņa skaitītājs un karsto
ūdeni padod visu diennakti, norēķi
nu periodā aprēķināma kā starpība,
ņemot vērā kopējā karstā ūdens pa
tēriņa rādījumu un patērēto karstā
ūdens rādījumu dzīvokļos ar skaitī
tājiem. Maksimālais karstā ūdens
patēriņš mēnesī, par ko tiek aprēķi
nāta maksa vienai dzīvoklī dzīvojo
šai personai dzīvokļos bez karstā
ūdens skaitītājiem – 4 m3.
• Ja apkures sezonā mēnesī aprēķi
nu gaitā kopējais ūdens uzsildīšanai
patērētais siltumenerģijas daudzums
pārsniedz atsevišķu patērētāju gru

Sociālajāpalīdzībā

Teksts: MarikaKupče, Komunikācijas
nodaļas vadītāja

L

abklājības ministrija (LM) no 4.
septembra līdz 10.oktobrim iz
sludina konkursu «Labākais soci
ālais darbinieks Lat vijā – 2014.».
Konkursa mērķis ir apzināt sociālos
darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un
godprātīgi darbojas sociālā darba
praksē, sniedz profesionālu atbalstu
iedzīvotājiem dažādu sociālo problē
mu risināšanā un novēršanā, popula
rizēt sociālā darbinieka profesiju Lat
vijā.

pu ūdens uzsildīšanai aprēķināto sil
tumenerģiju, pārsniegums tiek ie
kļauts siltumenerģijas patēriņā ap
kurei.
• Noteikt sekojošu karstā ūdens cir
kulācijas sistēmas uzturēšanai dzī
vojamo māju telpu iekšējos tīklos va
saras periodā (ūdens sildītājā, dvieļu
žāvētājos un no ūdens atdzišanas
stāvvados un sadales sistēmā) dzīvo
jamās mājās, kurās māju ievados uz
stādīti siltumenerģijas un karstā
ūdens skaitītāji: maksājumu starpī
bu par dzīvojamās ēkas patērēto sil
tumu, kas rodas starp ēkas siltum
mezgla skaitītāja rādījumu un pēc
dzīvokļu karstā ūdens skaitītāju rā
dījumiem (vai dzīvoklim pēc norma
tīviem aprēķinātā karstā ūdens patē
riņu, ja karstā ūdens skaitītājs nav
uzstādīts) summas sadalīt proporci
onāli dzīvokļu skaitam dzīvojamā
mājā, bet ne vairāk kā EUR 4,99 no
dzīvokļa mēnesī un uzrādīt dzīvokļu
īpašniekiem un īrniekiem nosūtāma
jos rēķinos ar atsevišķu ierakstu.
• Apstiprināt atlaidi 30 % apmērā
no maksas par ūdensvada ūdens uz
sildīšanai patērēto siltumenerģiju ie
dzīvotājiem dzīvojamās mājās, kurās
nav recirkulācijas līnijas: Raiņa 12a;
Rīgas 5; Rīgas 6a; Tirgus 14, Varoņu
30. Siltumenerģijas starpība tiek ie
kļauta siltumenerģijas patēriņā ap
kurei.
• Apstiprināt 2014./2015.gada apku
res periodā siltumenerģijas pārdoša
nas cenu juridiskām personām –
54,05 EUR/MWh bez PVN.
• Apstiprināt juridiskām personām
un Valkas novada domes institūci
jām apkures sezonā maksu par vie
na m3 ūdensvada ūdens uzsildīšanai
patērēto siltumenerģiju – 6,62 EUR/
m3 bez PVN un 8,64 EUR/m3 bez
PVN vasaras periodā.
• Apstiprināt dzīvojamās mājas Val
kā, Rīgas ielā 5 nedzīvojamo telpu
nomniekiem un īpašniekiem paaug
stinošo koeficientu par patērēto sil
tumenerģiju apkurei – 1,3.
• Noteikt dzīvoklī tekošā mēnesī
ūdens patēriņu kā vidējo ūdens patē
riņu pēdējos trijos mēnešos, ja dzī
vokļa īpašnieks vai īrnieks līdz teko
šā mēneša 26.datumam neiesniedz
informāciju par ūdens skaitītāju rā
dījumiem.
• Apstiprināt Nolikumu Nr.20 «Val
kas pilsētas kultūras nama noli
kums».

• Ievēlēt Valkas novada bāriņtiesu
šādā sastāvā:
Kārlis Briedis – bāriņtiesas priekš
sēdētājs; Sandra Lauciņa – bāriņtie
sas priekšsēdētāja viet niece; Daila
Cekula – bāriņtiesas locekle; Inta
Kruška – bāriņtiesas locekle; Ligita
Šaicāne – bāriņtiesas locekle.
• Apstiprināt izcenojumus telpu iz
mantošanas pakalpojumiem Bērnu
un jauniešu centrā «Mice» atbilstoši
cenrādim:
• Atbalstīt projektu «Skaņas apara
tūras iegāde Valkas pagasta Saieta
namam «Lugažu muiža»», kas tika
iesniegts izsludinātās vietējās atīstī
bas stratēģijas projektu konkursa VI
kārtā LAP 413.pasākuma «Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo atīstī
bas stratēģiju īstenošanas teritorijā»
1.rīcībai «Brīvā laika pavadīšanai pa
redzētās infrastruktūras ierīkošana
un pilnveidošana vietējiem iedzīvo
tājiem».
• Atbalstīt projektu «Skaņas apara
tūras iegāde Turnas tautas namam»,
kas tika iesniegts izsludinātās vietē
jās atīstības stratēģijas projektu kon
kursa VI kārtā LAP 413.pasākuma
«Lauku ekonomikas dažādošana un

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
atīstības stratēģiju īstenošanas teri
torijā» 1.rīcībai «Brīvā laika pavadī
šanai paredzētās infrastruktūras ie
rīkošana un pilnveidošana vietējiem
iedzīvotājiem».
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.16 «Grozījumi Valkas novada do
mes 2013.gada 31.marta saistošajos
noteikumos Nr.13 «Kapsētu uzturē
šanas un izmantošanas noteikumi».
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.17 «Grozījumi Valkas novada do
mes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 «Valkas novada
pašvaldības nolikums»».
• Atīstības lietu komitejā ievēlēt de
putātu Valdi Rogaini.
• Sociālo lietu komitejā ievēlēt de
putātu Valdi Rogaini.
• Ievēlēt par Deklarētās dzīvesvie
tas anulēšanas komisijas priekšsēdē
tāju Valdi Rogaini, Valkas novada
domes deputātu.
• Ievēlēt par Dzīvokļu komisijas
priekšsēdētāju Valdi Rogaini, Val
kas novada domes deputātu.
• Noteikt Valkas novada domes kārtē
jo domes sēdi 2014.gada 23.septembrī,
plkst.10.00, Valkas novada domē, Semi
nāra ielā 9, Valkā, Valkas novadā. v

Izcenojums Bērnu un jauniešu centra «Mice»
Semināra ielā 27 telpu izmantošanai
Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvie Cena bez
nība
PVN, EUR

Cena
ar
PVN
21%,
EUR

PVN
21%,
EUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.stāvs
Nr. 10 nodarbību telpa*
1h
Nr. 11 nodarbību telpa*
1h
Nr. 12 nodarbību spēļu telpa* 1h
Nr. 14 nodarbību spēļu telpa* 1h
Nr. 15 nodarbību telpa*
1h
Nr. 16 virtuve
1h

2,73
3,34
3,32
2,08
2,00
1,26

0,574
0,701
0,698
0,437
0,421
0,265

3,31
4,04
4,02
2,52
2,42
1,52

7.

Nr. 17 nodarbību telpa

1h

1,67

0,352

2,03

8.

Nr. 4 labierīcības

1h
2.stāvs
Nr. 21 nodarbību telpa, virtuve 1h
Nr. 26 lielā zāle
1h
Nr. 20 labierīcības
1h
3.stāvs
Nr. 31 nodarbību telpa
1h
Nr. 34 nodarbību telpa
1h
Nr. 36 nodarbību telpa
1h

0,28

0,059

0,34

2,56
6,51
1,06

0,538
1,367
0,223

3,10
7,88
1,29

2,27
3,19
3,13

0,476
0,669
0,658

2,74
3,86
3,79

9.
10.
11.
12.
13.
14.

*Telpām tiek piemērots izmaksu paaugstinošais koeficients
1,4 sakarā ar telpu labiekārtotības pakāpi.

LM izsludina konkursu «Labākais
sociālais darbinieks Latvijā  2014»

• Labākais iedzīvotāju izvirzītais ne
valstiskā sektora sociālais darbinieks
Lat vijā 2014;
• Labākais darba devēja izvirzītais
sociālās institūcijas vadītājs Lat vijā
2014;
• Labākais darba devēja izvirzītais
sociālais darbinieks Lat vijā 2014.

Kandidātu, ar vislielāko punktu
skaitu, neatkarīgi no nominācijas no
minēs par Labāko sociālo darbinieku
Lat vijā 2014. gadā.
Katrai nominācijai ir sava elektro
niski aizpildāma an keta, ar mērķi vi
Pretendentus vērtēs šādās nominā siem iesniedzējiem piedāvāt vienādas
iespējas un prasības anketu aizpildī
cijās:
• Labākais iedzīvotāju izvirzītais so šanā, par katru pretendentu sniedzot
ciālā dienesta sociālais darbinieks Lat informāciju pēc vienādiem kritēri
jiem.
vijā 2014;

Lai pretendētu uz titulu «Labākais
sociālais darbinieks Lat vijā – 2014.», jā
būt Latvijā strādājošam sociālajam
darbiniekam, kuram ir atbilstoša izglī
tība un vismaz 3 gadu pieredze sociālā
darba jomā.
Konkursā vērtēs pretendenta iegul
dījumu sociālā darba prakses atīstībā,
starpprofesionālo un starpinstituci
onālo sadarbību, sociālā darba praksē
pielietotās inovatīvās sociālā darba
metodes un ieguldījumu sociālā darba
profesijas atīstībā.
Konkursu LM īsteno sadarbībā ar
Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas
Pašvaldību savienību, Latvijas Pašval
dību sociālo dienestu vadītāju apvie
nību un Lat vijas Profesionālo sociālā
darba speciālistu asociāciju. Šo orga
nizāciju pārstāv ji strādās žūrijā, lai

vērtētu iesniegtās anketas un piešķir
tu atbilstošus titulus. Žūrija anketas
izskatīs un lēmumu pieņems līdz 2014.
gada 3.novembrim.
Pieteikumus var iesniegt elektro
niski: «Labākais sociālais darbinieks
Latvijā 2014.gadā» (htp://www.visida
ti.lv/aptauja/984079033/),
«Labākais
sociālais darbinieks Latvijā 2014.gadā»
( ht t p:// w w w.v i s i d a t i . lv/ap t a u j a
/983992406/). Paredzēts, ka katram pie
teicējam jāaizpilda pilnīgi visi atbilžu
varianti, tā izslēdzot iespēju sniegt da
žādas, pārāk izvērstas un subjektīvas
atbildes, nodrošinot līdzvērtīgas prasī
bas un iespējas pret visiem pretenden
tiem.
Konkursa nolikumu var lejuplādēt
LM interneta viet nē htp://www.lm.
gov.lv/news/id/5958. v
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Bezmaksas informatīvais seminārs
jauniešiem par uzņēmējdarbības
būtību un inovācijas atbalsta iespējām

ES finansē

[

5

Novērtē projekta «Esi aktīvs
sportā visās trijās valstīs»
ieguvumus un spriež par
turpmāko sadarbību

L

atvijas Investīciju un atīstī
bas aģentūra (LIAA) sadar
bībā ar SIA «Ķemers Business and
Law Company» organizē bezmak
sas semināru vidējās (10. – 12.kla
se) izglītības iestāžu izglītojamiem,
kā atīstīt un īstenot savas radošās
biznesa idejas, par inovatīvas uz
ņēmējdarbības uzsākšanu pēc iz
glītības iegūšanas, papildināt skolā
gūtās zināšanas un atīstīt prasmes,
kas nepieciešamas atīstot biznesu
un pielietot savas teorētiskās zinā
šanas ekonomikā.
Semināru vadīs konsultants
Aigars Plotkāns, kurš stāstīs, kā
vislabāk atīstīt un īstenot savas
radošās biznesa idejas, palīdzēs
rosināt interesi par inovatīvas uz
ņēmējdarbības uzsākšanu, dalīsies
pieredzē un viedoklī, stāstīs par
jaunu produktu virzīšanu tirgū un
konkurētspējas veicināšanu, pa
līdzēs atīstīt prezentāšanas pras
mes, stāstīs par inovācijas atbalsta
iespējām (Biznesa inkubatori, Eiro
pas Biznesa atbalsta tīkls u.c.), un
citi temati, kas saistīti ar semināra
dalībnieku prasmju pilnveidoša
nu.
Aigaram Plotkānam ir vairāk kā
20 gadu ilga pieredze konsultāciju
vadīšanā – stratēģijā, marketingā,
finansēs, kā arī uzņēmumu vadītā
ju pilnveides un atīstības sistēmu
izstrādāšanā. Latvijas lielāko uz
ņēmumu, kā «LIDO», «Valmieras

Teksts un foto: Gunta Smane, projekta «Be good at sport» koordinatore,
At tīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

V

piens», «Latvijas dzelzceļš», u.c.
uzņēmumu biznesa konsultants.
Izstrādātas 62 apmācības program
mas personīgās izaugsmes tēmās,
mārketingā un personāla vadībā.
Piedalījies Vidzemes atīstības stra
tēģiskās plānošanas pasākumos.
Vairāku mācību grāmatu autors
– «Mārketinga plānošana un rek
lāma», «Mārketings» un «Vadībzi
nības», «Mārketings I» un «Mārke
tings II», «Makroekonomika», «Ci
ta ekonomika».
Seminārs skolēniem notiek LI
AA realizētās «Pasākumi motivā
cijas celšanai inovācijām un uzņē
mējdarbības uzsākšanai» ietvaros,
un to līdzfinansē Eiropas Savienī
bas Struktuālie fondi.
Seminārs notiks: 8.oktobrī plkst.
10.00 Strenču vidusskolas telpās –
Rīgas ielā 13.
Vairāk informācijas par semi
nāru var saņemt, sazinoties ar
Elīnu Gusāri, tel: 28686372. v

Pabeigti sadzīves izgāztuves
«Celīši» rekultivācijas darbi
Valkas novada Vijciema pagastā

2014.

gada 17.septembrī
tika pabeigti rekul
tivācijas darbi sadzīves atkritu iz
gāztuvē «Celīši» Valkas novada
Vijciema pagastā.
Rekultivācijas darbus veica SIA
«Valkas meliorācija», reģ. Nr. 4410
3005549.
Rekultivācijas darbi tika īstenoti
Eiropas Savienības Kohēzijas fon
da līdzfinansētā projekta «Sadzīves
atkritumu izgāztuves «Celīši» re
kultivācija Valkas novada Vijciema
pagastā», Nr. 3DP/3.5.1.2.1 /13/IPIA/
VARAM/001 ietvaros.
Būvuzraudzību objektā veica

EIRO PAS SAVIE NĪBA

SIA «Firma L4» reģ. Nr. 40003
236001.
Projekta kopējās izmaksas ir
112 691,44 EUR bez PVN. 96 755,28
EUR no kopējām atiecināmām iz
maksām 96 755,28 EUR apmērā fi
nansē Eiropas Savienība, savukārt,
17 074,46 eiro no atiecināmām iz
maksām tiek segti no pašvaldības/
finansējuma saņēmēja līdzekļiem.
Pēc informācijas par projekta īs
tenošanu lūdzu vērsties Valkas no
vada domes Atīstības un projektu
daļā (Semināra ielā 9, Valka, tālr.
64722236). v

alkas novada 20 sporta spe
ciālisti, treneri, deputāti, ad
ministrācijas pārstāv ji un sporta
atbalstītāji laikā no šī gada 8.sep
tembra līdz 10.septembrim devās
uz Novoedevjatkino (Krievija), lai
piedalītos projekta «Esi aktīvs
spor tā visās trijās valstīs» noslē
guma konferencē. Vizītes laikā ko
pīgi ar Valgas pilsētas un Novoe
devjatkino pārstāvjiem tika izvēr
tēts ieguvums jauniešiem un spor
ta darba organizatoriem, treneriem
no projekta laikā notikušiem volej
bola, florbola un futbola turnīriem
Valkā, Valgā un Novoedev jatkino
un iegādātā sporta inventāra un
aprīkojuma komandām. Notikuša
jā preses konferencē Valkas nova
da domes priekšsēdētājs Vents Ar
mands Krauklis, Valgas pilsētas
mērs Ka levs Herks un Novo ede
vjatkino lauku pašvaldības vadī
tājs Dmitrijs Majorovs pozitīvi no
vērtēja ieguvumus no projekta paš
valdību sporta atīstībā un izteica
priekšlikumus turpmākai trīs paš
valdību sadarbībai jau minētos
sporta veidos, kā arī organizējot
kopīgas treniņu nomet nes un tur
nīrus pludmales volejbolā, hokejā,
tenisā (Novoedevjatkino ir izbūvē
ti moderni tenisa laukumi) un citos
sporta veidos. Atzinīgi tika novēr
tēta uzsāktā sadarbība tūrisma, da
bas un aktīvās atpūtas veicināša
nas jomā nomet nē «Ladoga», kur
šogad pirmo reizi piedalījās Valkas
ģimnāzijas skolēni un pedagogi un
Valgas pamatskolas pārstāv ji.
«Es domāju, ka brauciens bija ļo
ti sekmīgs», pārliecināts ir Valkas
novada domes priekšsēdētājs Vents
Armands Krauklis. «Daudzi cilvē
ki, kas bija iesaistīti projektā, bei
dzot satikās visi kopā un no visām
trijām valstīm».

Starp viņiem bija arī tādi, kas
pirmo reizi bija Krievijā. «Tā ir laba
pieredze», secina priekšsēdētājs.
«Cilvēki paši varēja redzēt, ko šī
valsts nozīmē – gan labās, gan arī
ne tik labās lietas».
«Pilnīgi skaidrs, ka tieši tādēļ, ka
šobrīd starptautiskā situācija ir tik
saspīlēta, šāda tautas diplomātija
vismaz jaunos cilvēkos izgaisina
mītus gan vienā, gan otrā pusē»,
stāsta mērs. «Tas arī liek domāt. Ir
lietas, ko mēs varam mācīties no
viņiem un viņi no mums. Dau
dziem jau ir izveidojusies personī
ga draudzība. Nākot nē mēs domā
jam atīstīt, neatkarīgi no tā, vai
būs ES fondu finansējums vai nē –
skolotāju un skolēnu apmaiņu tu
vākajā laikā, noteikti sadarbība
turpināsies arī sportā – futbolā,
florbolā. Katrā ziņā, šī sadarbība
noteikti nebeigsies ar šo projektu,
un tā ir abpusēji izdevīga.»
Vizītes laikā Valkas un Valgas
pārstāv ji viesojās Novoedev jatkino
jaunuzceltā bērnudārzā un vidus
skolā, kurā šogad mācības uzsāka 7
pirmās klases un kopējais audzēk
ņu skaits ir nedaudz virs 1000 bēr
nu.
2013.gada 12.aprīlī tika parakstīts
granta līgums starp Igaunijas – Lat
vijas – Krievijas pārrobežu sadarbī
bas programmas Apvienoto vadošo
iestādi un projekta vadošo partneri
Valgas pilsētas valdi par projekta
«Esi aktīvs sportā visās trijās val
stīs», ELRII – 227 (angļu valodā –
«Be good at sport through three
countries», saīsinātais nosaukums
«Be good at sport») ieviešanu. Pro
jekta partneri ir Valkas novada do
me un Novodevjatkinas pašvaldība
(Krievija). Projekts tiek ieviests no
2013.gada 15.aprīļa līdz 2014.gada
14.oktobrim. v

PROJEKTU «SADZĪVES ATKRITUMU IZGĀZTUVES «CELĪŠI»
REKULTIVĀCIJA VALKAS NOVADA VIJCIEMA PAGASTĀ»
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR
VALKAS NOVADA DOME.

Preses konferencē tiekas visu trīs pašvaldību vadītāji

6
8

[

Nr. 59 2014.gada 24.septembrī

Izglītībā

Jauniešu starptautiskā
apmaiņa Valkas novadā

Teksts un foto: LaimdotaVirskūna,
biedrības «Atbalsts Valkas ģimenēm»
projekta koordinatore no Latvijas puses

N

o 2014.gada 21. līdz 31.au
gustam viesu namā «Aus
mas» Valkas novada Ērģemes pa
gastā notika starptautiskā jauniešu
apmaiņa «BE YOUNG, FREE AND
FULFILLED IN COUNTRYSIDE»
– «ESI JAUNS, BRĪVS UN PIEPIL
DĪTS LAUKOS!», kurā piedalījās 30
jaunieši un viņu līderi no Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas. Jauniešu
starptautiskās apmaiņas projektu
atbalsta un finansē Eiropas Savie
nības programma «Erasmus+» jau
natnes jomā.
Projekta sadarbības partneri ir
biedrība «Atbalsts Valkas ģime
nēm» (Latvija), NVO «Studio Joy»
(Igaunija) un Moletai district Bal
ninkai basic school (Lietuva).
Projekta mērķi un aktivitātes bija
vērstas uz daudzveidīgu saturīga
brīvā laika pavadīšanas iespēju po
pularizēšanu jauniešiem atālinā
tās lauku teritorijās. Projekta akti
vitātes veicināja jauniešu izprat ni
par personīgās iniciatīvas nozīmi
brīvā laika aktivitāšu plānošanā un
realizēšanā, kas ir lieliska alternatī
va, sēdēšanai pie TV un datora vai
mobilā tālruņa, kur komunikācija
notiek virtuālu, nevis tiešu, dzīvu
kontaktu ceļā.
Projekta laikā, realizējot dažādas
aktivitātes, jaunieši gan teorētiski,
gan praktiski tika iepazīstināti ar
neformālo izglītību, tās principiem
un piedāvātajām metodēm, brīv
prātīgo darbu un Easmus+ jaunat
nes jomā piedāvātajām projekta ie
spējām. Īpaša uzmanība tika vērsta
uz mūžizglītības kompetenču apzi
nāšanos un to pilnveidi visā pro
jekta norises gaitā. Dalībnieki savas
apgūtās zināšanas, prasmes un at
tieksmes atzīmēja savās dienasgrā
matās, kas projekta noslēgumā bija
noderīgas YouthPass veidošanā.
Kā nozīmīgākas kompetences, ku
ras tika pilnveidotas projekta gaitā
jaunieši atzina: saziņu svešvalodās
(šajā projektā vadošās valodas bija
angļu un krievu), sociālas un pilso
niskās kompetences, iniciatīvas un
uzņēmējdarbības izjūtu, kultūras
izpausmes un izjūtu, kā arī spēju
rast sev atbilstošāko pieeju jaunu
prasmju un zināšanu apguvei jeb
prasmi mācīties.
Projekta ietvaros jaunieši dalījās
pieredzē par jau esošajām brīvā lai
ka pavadīšanas iespējām viņu tu
vākajā apkārtnē, kā arī meklēja
jaunas, savām vēlmēm atbilstošas
iniciatīvas. Šo aktivitāšu rezultātā
Lietuvas jaunieši plāno nākot nē
aktīvāk izmantot pieejamos vietē
jos dabas resursus (ezeri) jauniešu

brīvā laika organizēšanai, igauņu
jaunieši ir gatavi uzņemties inici
atīvu jauniešu vajadzībām atbilsto
šas sportisko aktivitāšu infrastruk
tūras sakārtošanai, bet Latvijas
jaunieši uzskata, ka brīvajā laikā
var nodarboties ar uzņēmējdarbī
bu, kas vienlaikus ir gan hobijs,
gan finansiāls atbalsts.
Jauniešiem bija iespējas apgūt arī
daudzveidīgas kultūras, mākslas
un rokdarbu prasmes radošajās
darbnīcās. Lietuvas jaunieši mūzi
kas darbnīcā piedāvāja apgūt dažā
das rotaļas, bet rokdarbu darbnīcā
tika darinātas draudzības rokas
sprādzes mezglu siešanas tehnikā.
Igaunijas jaunieši no «Studio Joy»,
kuri ikdienā darbojas ar deju un
mūziku gan paši demonstrēja deju
prasmes, gan mācīja tās dalībnie
kiem. Latvijas jaunieši kopā ar sa
viem līderiem ļāva iepazīt un iz
baudīt sociālo gleznošanu un apgūt
pamatprasmes darbā ar mālu. Kul
tūras vakaros katra no valstīm ie
pazīstināja ar savām lielākajām
vērtībām. Kā izrādījās, lietuviešiem
tie ir trīsbalsīgi dziedājumi, latvie Projekta laikā jaunieši ieguva jaunus draugus
šiem viņu dziesmas un nacionālās
virtuves labumi, bet igauņi ar teh
noloģiju starpniecību lika iejusties
lidmašīnas pasažieru lomā dodo
ties iepazīt Igauniju.
Nelielā izbraukumā pa Igauniju
un Latviju projekta dalībnieki ie
pazinās ar dažādiem tūrisma ob
jektiem un to piedāvātajām iespē
jām – pilskalnu, pils un alu apskati,
dvīņu pilsētu ValkuValgu un Val
mieras sajūtu taku. Pēc brauciena
jaunieši jauktās grupās veidoja sa
vu trīs dienu tūrisma maršruta pie
dāvājumu jauniešiem pa visām tri
jām Baltijas valstīm. Jaunieši šo uz
devumu veica nopietni, un disku
sijas par labāko piedāvājumu tur
pinājās vēl ilgi pēc aktivitātes bei
gām, katrai no «aģentūrām» no
sirds aizstāvot tieši savu piedāvā
jumu.

[

Kā īpašu notikumu
gribas pieminēt Baltijas ceļa 25 gadadienas atcerei veltīto un pašu jauniešu
ierosināto pasākumu.

Sporta dienā katra no valstīm
piedāvāja savas sportiskās aktivitā
tes. Neskatoties uz sliktajiem laika
apstākļiem, kad bezlietus stundas
visās 11 dienās varēja uz pirkstiem
saskaitīt un lielākā daļa aktivitāšu
notika telpās, iekštelpu sporta die
na sagādāja daudz prieka un jaun
as ierosmes tālākajām aktivitātēm.

Sadarbība noteikti turpināsies, jo ir izveidojusies laba sadarbība un draudzība

Kā atzina projekta dalībnieki, ša
jā jauniešu apmaiņa, kuras tēma bi
ja saistīta ar jauniešu brīvā laika
pavadīšanu, bija lieliska iespēja
līdztekus jau esošajām brīvā laika
aktivitātēm apzināties jaunas, ne
mazāk saistošas aktivitātes, kā arī
iegūt jaunus draugus ar kuriem ko
pā vienmēr var izdomāt ko darīt
brīvajā laikā.
Apspriežot nākotnes sadarbības
iespējas un tēmas, kas būtu aktu
ālas, jaunieši un viņu līderi kā sais
tošākās atzīmēja – jauniešu sadar
bību mūzikas un dejas jomā, ap

gūstot instrumentu spēles iemaņas
un veidojot mūziklu, sportiskās ak
tivitātes un līderības prasmju atīs
tīšanu kā nozīmīgu elementu tālā
kās karjeras veidošanā.
Kā īpašu notikumu gribas pie
minēt Baltijas ceļa 25.gadadienas
atcerei veltīto un pašu jauniešu ie
rosināto pasākumu. Projekta dalīb
nieki, ņemot līdzi valstu karogus
devās uz tuvumā esošo Latvijas 
Igaunijas robežu, kur, sadevušies
rokās, nodziedāja visu triju Baltijas
valstu himnas, tādejādi godinot šo
svarīgo notikumu. v

[
Valkas ģimnāzijas skolotāji
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Domā globāli, rīkojies uz vietas
Teksts: Dace Langenfelde,
projekta koordinatore

2.

un 3.septembris Valkas ģim
nāzijā bija interesants un dar
bīgs, kad tika īstenots vecāku biedrī
bas projekts «Mēs pilsētā – Pedeles
upes ielokā».
2.septembrī visas klases devās pār
gājienā, kura ietvaros notika praktis
kas mācību stundas dabā. Skolēni sa
ņēma konkrētus uzdevumus, kas
saistījās ar Pedeles upes apkārtējās
dabas ainavas iepazīšanu un praktis
kiem darbiem upes piekrastes, avota
un Zāģezera ainavas veidošanā.
Vidusskolēni strādāja Dabas aizsar
dzības pārvaldes eksperta Andra Ur
tāna vadībā.
Pamatskolēniem bija savdabīga fi
zikas stunda dabā, kad viņi mērīja un
aprēķināja straumes ātrumu Pedeles
upē, noteica estrādes tiltiņu paramet
rus. Savukārt 11.a un b klases ķīmijas
zināšanas lika lietā, nosakot avota
ūdens kvalitāti pie Koklētāja un Zāģe
zera.
Visām klasēm bija praktiskie darbi,
dodot ieguldījumu pilsētvides uzla
bošanā:
• 7.klase apmeklēja uzņēmumu «Pe
delīte» un iepazinās ar tā darbību un
ieguldījumu pilsētas atīstībā;
• 8.a klase sakopa Valkas dižakmeni;
• 8.b klase strādāja Optimista trasē;
• 9.klase darbnīcā «Katram put nam
sava māja» gatavoja put nu būrīšus or
nitologa Gaida Grandāna vadībā un
tos pēc tam izvietoja kokos Pedeles
upes ielokā. Kopā ar botānikas un
dendroloģijas speciālisti Maiju Gran
dāni iepazina koku sugu daudzveidī
bu tajā pašā teritorijā;
• 10.klase veica Līgavas akmens fizis
ko un enerģētisko spēku at jaunošanu,
kā arī sakopa Zāģezera pludmales zo
nu;
• 11.a un b klases atīrīja Zāģezera
avota/strauta ceļu uz Pedeles upi;
• 12.a un b klases at jaunoja Pedeles
upes krasta dabisko ekosistēmu pie
Līgavas akmens.
Pēc praktiskajām mācību stundām
dabā klases piedalījās sportiskajās ak
tivitātēs un atpazina pārgājiena ceļā

atrastos augus un pārrunāja to pielie
tojumu pārtikā un veselības uzlabo
šanā.
3.septembrī klašu kolektīvi pieda
lījās vides stundās, ko vadīja zinoši
dabas speciālisti. Mūsu skolas absol
venti – Valkas novada domes vides
speciālists Eduards Ivļevs un Vides
izglītības fonda pārstāvis, Ekoskolas
programmas koordinators Daniels
Trukšāns. Aktīva skolēnu darbošanās
notika, kad Daniels stāstīja par klima
ta pārmaiņām un to ietekmi uz vidi.
Dabas aizsardzības pārvaldes eks
perts Andris Urtāns, ornitologs Gai
dis Grandāns, botānikas un dendrolo
ģijas speciāliste Maija Grandāne, ZA
AO vides izglītības speciāliste Ieva
Veģere.
Vides stundu tēmas bija dažādas –
par vides problēmjautājumiem un to
risinājumiem Valkas novadā, atkritu
mu apsaimniekošanu Valkā. Kā arī
par put niem mūsu dzīves vidē, pie
mēram, kādu put nu sugām Pedeles
ieleja dod pajumti un kāds ir šo put nu
pienesums pilsētvidei?
Skolēni ieguva informāciju, kas ir
«zaļās infrastruktūras» un «ekosistē
mu pakalpojumi», kādas ir Vides iz
glītības fonda realizētās starptautis
kās izglītības un ekosertifikācijas
programmas, to rīcība un darbība ša
jās programmās.
Projekta pasākumi padziļināja iz
prat ni par klimata izmaiņu ietekmi
uz ūdens vidi un mācīja radušās pro
blēmas risināt lokāli, realizējot princi
pu «Domā globāli, rīkojies uz vietas».
Paldies visiem skolēniem par pa
veikto mūsu pilsētas apkārtējās vides
sakopšanā un at jaunošanā, kā rezul
tātā mēs popularizējām apkārtējā sa
biedrībā videi draudzīgu dzīvesveidu
un tā nozīmi. Mani visvairāk ieprieci
nāja 11.a un b klašu veikums avota /
strauta ceļa atīrīšanā līdz ietekai Pe
deles upē. Ceru, ka to pozitīvi novēr
tēs arī pilsētas iedzīvotāji.
Paldies Lat vijas Vides aizsardzī
bas fondam par finansiālo atbalstu
un Valkas ģim nāzijas vecāku biedrī
bai, kas mūs iesaistīja šī projekta īste
noša nā! v

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļa aicina uz rudens semināru
Teksts: Aivars Ikšelis, Izglītības un
kultūras daļas vadītājs

O

trdien, 14.oktobrī plkst. 10.00
Valkas novada Izglītības, kul
tūras, sporta un jaunat nes nodaļa rī
ko rudens semināru kultūras darbi
niekiem, bibliotekāriem, profesionā
lās ievirzes skolu pedagogiem un ci
tiem interesentiem. Šis gads ir J.Cim
zes 200.jubilejas gads, tāpēc ir izvēlē
ta zīmīga vieta – Jāņa Cimzes semi
nārs.
Semināra pirmajā daļā uzstāsies
lektore Dagmāra Beit nere  Le Galla,
Dr. sc. soc. LU Filozofijas un sociolo
ģijas institūta vadošā pēt niece ar
stāstījumu un prezentāciju «Latvie
tība: pašizprat ne un pašapziņa».
Latvieši – kas mēs esam? Kādi ār
ējie faktori, kultūras īpašības un ste
reotipi veido mūsu mentalitāti un
nosaka tautas identitāti? Kas veido
mūsu pašapziņu?
Bieži tiek uzsvērts, ka latvietība ir
saistīta ar zemi un zemes darbiem,
ka latvietis ir zemnieks, vienlaicīgi

akcentējot, ka lauki ir Latvija sirds.
Profesors Imants Lancmanis stāsta:
«Latviešiem ir tāds liels mērķis – dzī
vot savā sētā… viņa sēta ir centrs, un
viņam nekur nav jāskrien, viņam
nav jābūt darbā tikos un tikos, viņš
ir pakļauts tikai sev, šim te mūžīga
jam ritmam.»
Latviešus uzskata arī par dziedā
tājtautu, nereti aizmirstot par mūsu
tautas izseno tieksmi pēc izglītības
un zināšanām, un to, ka no latviešu
vidus nācis liels skaits izcilu dziedā
tāju, mūziķu un diriģentu.
«Patlaban jūtama spēcīga vēlme
no šiem stereotipiem atgrūsties. Ir
mēģinājumi apgāzt 700 gadu verdzī
bas stāstu par latviešiem kā vergu
un kalpu tautu, jo «mēs neesam ne
bāreņu, ne zem nieku un arī ne dzie
dātāju tauta. Mēs esam moder na
nācija, kuras sasniegumi 20.gs. sā
kumā vēl šodien pel na apbrīnu,»
uzsver D.Beit nere  Le Galla.
Otrā daļā kultūras darbinieku
pārdomas, jaunumi uzsākot jauno
darba sezonu. v

Izglītībā
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apgūst Apple iPad

Šīs apmācību stundas bija intensīvas un interesantas arī skolotājiem
Teksts un foto: AndrigaLozda

V

al kas ģim nā zijas skolotāji
9.septembra pēcpusdienu pa
vadīja mācoties un apgūstot viņu
skolēniem ļoti labi zināmas tehnis
kās ierīces – planšetes – pielietojuma
iespējas mācību stundās.
Nodarbību «Apple iPad planšetes
pielietojuma iespējas skolā» vadīja
A/S «Capital City» pārstāvis Mikus
Porietis. Milzīgās iespējas, ko sniedz
šāds mācīšanās veids, kad skolēnam

mācību stunda var notikt gan klases
telpā, gan brīvā dabā, rokā nesot un
strādājot ar patīkamo Apple iPad, ra
dīja pārdomas un zināmu pārliecī
bu, ka jauni mācību izaicinājumi ik
vienam no mums ir dzīves nepiecie
šamība, dzīvošana līdzi laikam un
apjaustā informācija, noprotot, cik
lielu lomu bērnu un jauniešu dzīvē
ieņem modernās tehnoloģijas. Šīs
apmācību stundas bija ļoti svētīgas,
intensīvas un interesantas. v

Jelgava, Sigulda un Rīga
«divpadsmito» acīm
Teksts: Santa Ādamsone, Valkas ģimnāzijas 12.a klases skolniece
Foto: Laura Trence

A

r vēlmi citādi uzsākt mācības
Valkas ģimnāzijas 12.klašu
skolēni un viņu klases audzinātāji
devās izglītojoši izklaidējošā ekskur
sijā 4. un 5.septembrī.
Pirmais pieturas punkts bija Tar
zāna piedzīvojuma trase Siguldā.
Mēs, adrenalīna meklētāji, par spīti
nogurumam, izturības un drosmes
pārbaudījumiem trasē, savu ekskur
sijas dienu turpinājām Rīgā, kur ap
meklējām Stūra māju jeb čeka pagra
bus un smēlāmies daudz informāci
jas par Latvijas vēsturi. Pēc vēstures
tumšajiem gaiteņiem devāmies ie
raudzīt mūsu jauno Gaismas pili –
Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Nakšņojām jauniešu viesnīcā
«Jaunlīdumi» netālu no Jelgavas.
Nākamajā dienā Jelgavu apskatī
jām kopā ar gidi, kura izrādīja mums

Lielupes promenādi, pilsētas skais
tākās un nozīmīgākās vietas. Mēs
apmeklējām arī Svētās Trīsvienības
baznīcas torni un «RAF» mikroauto
busu muzeju. Kā īpašs notikums iz
vērtās Latvijas Lauksaimniecības
universitātes apmeklējums, kas 12.
klašu skolēnos raisīja pārdomas par
nākot nes iespējām. Mēs arī iepazi
nām vienu no mūsdienīgajiem Jelga
vas uzņēmumiem «Evopipes», kas
nodarbojas ar visdažādāko cauruļu
ražošanu.
Mums kā «divpadsmitajiem» ir
liels prieks par šo ekskursiju, kas ba
gātinoši ievadīja jauno mācību gadu.
Ir pārliecība, ka var mācīties ne tikai
skolas solā, bet arī ekskursijā redzot,
sajūtot un iepazīstot.
Esam pateicīgi par doto iespēju
mācību gadu iesākt interesantāk. v

Ekskursijas laikā pabijām arī mūsu ilgi gaidītajā «gaismas pilī»
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Sportā

Valkas novada BJSS
futbolistu treniņnometne

Pirmās dienas treniņi bija aizvadīti ūdenī un smiltīs

T

rīs dienas augusta otrajā pusē
Valkas novada BJSS futbolisti
pavadīja treniņnomet nē Ainažos.
Laika apstākļi mūs nelutināja, tomēr
treniņi izvērtās interesanti un aiz
raujoši.
Pirmajā dienā treniņus aizvadī
jām ūdenī un jūras smiltīs. Bija skrē
jiens pa ūdeni un piekrastes smiltīm,
atlika laiks arī peldēšanai. Vakarā
devāmies uz Ainažu stadionu, kur
notika savstarpējā treniņspēle. Otra
jā dienā futbolistus sagaidīja fit nesa
treneris, kurš novadīja divus ļoti in
teresantus treniņus. Vingrinājumi

bija neierasti, kādus ikdienā neiz
mantojam; audzēk ņi labprāt un ar
lielu degsmi izpildīja visus uzdevu
mus. Vakarā vēl atlika spēks un gal
venais vēlme doties uz stadionu,
kur bija atkal savstarpējā treniņspē
le. Trešajā dienā treniņš bija jūras
smiltīs.
Pēc aizvadītās treniņnomet nes
futbolisti bija saguruši, bet gandarī
jums par padarīto darbu bija liels.
Treneris saka visiem vislielāko pal
dies par aizrautīgu darbošanos tre
niņos un radīto komandas garu. v

Valkas jaunie futbolisti
atbalsta Latvijas izlasi

3.

septembra pēcpusdienā Val
kas novada BJSS jaunie futbo
listi devās uz Rīgu, lai klātienē no
skatītos Latvijas un Armēnijas
valstsvienību spēli. Atbalsts no val
cēniešiem bija skaļš un vētrains. Kat
ra spēles epizode tika vētraini un
emocionāli uztverta. Puikām patika
gan pati spēle, gan stadionā valdošā
atmosfēra. Vakars bija izdevies lie
lisks, par to parūpējās Latvijas izla
ses futbolisti, parādot laukumā satu
rīgu spēli. Kad tā bija beigusies un
spēlētāji devās pie tribīnēm, lai pa

teiktos līdzjutējiem par atbalstu un
paspiestu roku, tad starp tiem, kuri
saņēma rokasspiedienu no izlases
spēlētāja, bija arī valcēnieši. Vēl neiz
ejot no Skonto stadiona, puikām bija
jautājums: «Kad mēs atkal brauksim
skatīties futbolu?» Visiem acīs dega
futbola liesmiņa.
Treneris saka vislielāko paldies
par izturību un lielisko atbalstu, ko
mūsu puikas parādīja Skonto stadi
onā. Tagad arī FK Valka spēles tiks
vētraini atbalstītas, pieredze ir iegū
ta. v

Treniņš ar Gatčinas
futbolistiem

V

alkas pilsētā savu treniņno
met ni 10 dienas augustā aiz
vadīja FK Gatčina U11 komanda.
Viesiem no Gatčinas ir ļoti iepatiku
šies apstākļi, ko piedāvā Valkas pil
sēta. Šī jau ir trešā reize, kad savu
treniņnomet ni mūsu jaukajā maz
pilsētā aizvada šīs Krievijas pilsētas
futbolisti.
21.augustā Valkas novada BJSS un
FK Gatčina aizvadīja kopīgu treni
ņu. Abas komandas viena otrai de
monstrēja vingrinājumus, ko izman
to savos treniņos, un palīdzēja apgūt
jaunus elementus, kas, protams, tik
viegli nepadevās. Treniņa beigās ko

mandu spēlētāji sadraudzējās. Tre
niņš noslēdzās ar divpusējo spēli. Tā
izvērtās ļoti saistoša un azartiska,
neviena no komandām negribēja
piekāpties. Tomēr virsroku guva vie
si.
Pēc treniņa gan spēlētāji, gan tre
neri bija apmierināti ar padarīto. Sa
runā pēc treniņa viesu treneris teica,
ka šādas nodarbības ir lietderīgas, ir
iegūta gan nenoliedzama pieredze,
gan jaunas iemaņas. Noslēgumā
pārrunājām turpmākās sadarbības
iespējas, radās jaunas ieceres, ko lai
ka gaitā iespējams realizēt, ieguvēji
būtu jaunie futbolisti. v

«Valkas četrcīņa – 2014» trešais posms
– skrējiens «Apkārt Zāģezeram»
Teksts: KristīneKarole, Valkas novada domes Sporta un jaunatnes daļas vadītāja

V

isi tie, kuri
nepaguva iz
mēģināt savus spē
kus riteņbraukšanā,
gan arī tie, kuri cī
nās par «Valkas
četrcīņa – 2014» lau
reātu godu, laipni
aicināti 4.oktobrī,
plkst. 11.00 uz tradi
cionālo
skrējienu
«Apkārt
Zāģeze
ram». Distances: lie
lā četrcīņa – 9,5 km,
mazā četrcīņa – 5
km, veselības klase
– 5 km. Būs arī skrē
jiens bērniem no 3 –
11 gadiem.
Sacensībām lū
gums reģistrēties
elektroniski: www.
val ka.lv/spor tapa
sakumurezultati/
Valkas
novadā
deklarētajiem iedzī
votājiem dalība sa
censībās – bez mak
sas! Pārējiem – pie
sakoties 10 dienas
iepriekš – 5 EUR
pieaugušajiem,
2
EUR bērniem, sa
censību dienā – 7 EUR.
Sekojiet jaunākajai informācijai par sportu Valkas novadā: www.valka.
lv/sports.
Sacensības organizē Valkas novada dome. v

Saliedēti gan sportā, gan dzīvē – jaunie, daudzsološie sportisti

Vijciema hokeja
komanda atklāj sezonu
Teksts: JurisKalniņš,
Vijciema spor ta
organizators

H

okeja komandai
«Vijciems» 16. sep
tembrī ar 2. / 3.līgas spē
lēm sākās desmitā hoke
ja sezona Vidzemes čem
pionātā hokejā. Vijciema
komanda ir viena no
tām komandām, kura
piedalījusies visos Vid
zemes čempionātos. Šogad koman
da spēlēs 2. / 3.līgā, kurā piedalīsies
14 komandas. Pēc pirmā apļa ko
mandas sadalīsies 2. un 3.līgā.
Pirmajā spēlē, kura notika 16.sep
tembrī, izcīnījām uzvaru ar rezultātu

8:4 pret komandu «Ledus vilki». Nā
košā spēle Vidzemes Olimpiskajā
centrā Valmierā 27.septembrī plkst.
12.00 ar Siguldas komandu.
Vairāk informācijas mājas lapā
www.voc.lv (Vidzemes čempio
nāts). v
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Paldies Tālavas ielas svētku
atbalstītājiem, organizētājiem
un svinētājiem

6.novembrī plkst. 19.00 Valkas
pilsētas kultūras namā notiks

rokoperas «Lāčplēsis»
jauniestudējuma izrāde

1988.

gadā Latvi
jas
tautu
m o d i n ā j a
Lāčplēsis. Pērn Lāčplēsis savā 25
gadu jubilejā aicināja uz jaunu at
griešanos pie tautas saknēm un At
modas spēka avotiem. Valkas ap
kārtnes iedzīvotājus Zigmara Lie
piņa un Māras Zālītes rokoperas
«Lāčplēsis» jauniestudējums prie
cēs 6.novembrī plkst. 19.00 Valkas
pilsētas kultūras namā.
Rokoperas «Lāčplēsis» jaunie
studējums ir pulcējis vienā koman
dā spēcīgākos un populārākos Lat
vijas dziedātājus, mūziķus, dejotā
jus un aktierus – Daumantu Kalni
ņu, Juri Jopi, Martu Kristianu Kal
niņu, Miku Dukuru, Jāni Kurševu,
Paulu Dukuri, Ievu Sutugovu, Jāni
Skani, Ati Ieviņu, Juri Vizbuli, El
viju Bušu, Miku Abaroniņu, Ēriku
Zepu, Ivo Grīsniņu Grīsli, Jāni Ķir
si, Dāvidu Kalandiju, Annu Krau
ju-Čenu, Beāti Zviedri, Rūtu Dūdu
mu un citus.
«Rokoperas jauniestudējums ir
unikāls, jo sniegs iespēju jaunajai
paaudzei savām acīm skatīt darbu,
pateicoties kuram mūsu nācija izcī

nīja nacionālo neatkarību, kā arī
tas ir mākslinieciski augstvērtīgs
darbs, ko veidojuši izcili profesi
onāļi – režisore Inese Mičule, ho
reogrāfe Olga Žitluhina, tērpu
māksliniece Anna Heinrihsone un
citi radošās komandas biedri,» tei
cis iestudējuma producents Juris
Millers.
Šis ir viens no pēdējo gadu dār
gākajiem teātra un mūzikas māk
slas projektiem. Uzvedumam ne
pieciešamā skaņu un gaismu apa
ratūra, kā arī dekorācijas uz Valku
tiks nogādātas vairākos autofurgo
nos. Kopumā uzveduma izveidē
un norisē ir iesaistīti vairāk nekā
70 cilvēki – aktieri, dziedātāji, mū
ziķi, dejotāji, tehniķi un adminis
tratori.
Biļetes iepriekšpārdošanā pieeja
mas «Biļešu paradīzes» kasēs, elek
troniski www.bilesuparadize.lv un
no 16.septembra – Valkas pilsētas
kultūras namā pie dežuranta, dar
ba dienās no plkst. 8.00 – 20.00. Bi
ļešu cena: 7; 10; 12 un 15 EUR. Uz
izrādi derīgas arī biļetes, kas tika
iegādātas uz 2.maijā paredzēto ro
koperu «Lāčplēsis». v

V

alkas pilsētas kultūras nams
saka lielu PALDIES visiem,
kuri palīdzēja godināt Tālavas ielu
svētkos: Evijai Smanei un Valkas pa
gasta amatierteātrim «Rūdis» par iz
rādi «Paradīzē», SIA «Ieroči un Lāč
plēsis», Turnas tautas namam un
Valkas Jauniešu domei par Blusas
krodziņa vēst uriski mūsdienīgās
idejas realizāciju, uzņēmējam Mārim
par Saldo piet urviet u, dizaina aģen
tūrai «Minty» par radošo darboša
nos, Valsts policijas Valkas iecirknim
par pretimnākšanu, masierei San
drai un higiēnistei Dundijai par at
saucību, Kristīgās pirmsskolas izglī
tības iestādei «Gaismiņa» par bērnu
rotaļu laukuma atraktivitāti, Valkas
mākslas skolai un personīgi skolotā
jai Daigai par amizantajām blusiņām
– piespraudītēm, kas rotāja ne vienu
vien valcēnieti, SIA «Sadales tīkli»

par pasaku tēliem un lellēm, kas bēr
nus un pieaugušos aizrāva izglītojo
šās un interesantās spēlēs par elek
trodrošību, Valkas jaunsargiem par
militāro šķēršļu stafeti, SIA «Valkas
meliorācija» par Džungļu taku, vo
lejbola klubam «Valka» par nopietni
organizēto volejbola turnīru, Santai,
autoservisam «Parks KM» un «Val
kas atlētam» par palīdzību Valkas
stiprinieka organizēšanā, Valkas
kompetentajai žūrijai Dziesmu ka
ros, Valkas novadpētniecības muze
jam par vēst uriski informatīvo mate
riālu afišu stabam, arī citiem, kas ar
darbiem, vārdiem un domām palī
dzēja un iedrošināja. Īpašu PALDIES
sakām visiem atsaucīgajiem, priecī
gajiem un gaišajiem Tālavas ielas
svinētājiem!
Nākamgad oktobra sākumā savus
svētkus svinēs Semināra iela. v
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Aktuāla informācija cūku turētājiem, kuri
nobarojamās cūkas tur pašpatēriņam un to
skaits saimniecībā nepārsniedz 10
S

askaņā ar Ministru
kabineta
noteiku
miem Nr.621 «Noteikumi
par biodrošības pasākumu
kopumu dzīvnieku turēša
nas vietām» http://likumi.
lv/doc.php?id =259877 un
Pārtikas un veterinārā die
nesta (PVD) un Latv ijas cū
ku audzētāju asociācijas iz
strādātajām vadlīnijām mā
jas cūku turētājiem, kuri
savā nov ietnē tur un audzē
mājas cūkas pašpatēriņam
un kuru nov ietnēs nobaro
jamo cūku skaits nepār
sniedz 10, jāievēro sekojoši
biodrošības pasākumi, lai
nepieļautu Āfrikas cūku
mēra izplatīšanos savā
saimniecībā:
• cūkas nedrīkst turēt āra
aplokos; ir jānovērš to kon
taktu ar savvaļas un klaiņo
jošiem dzīvniekiem;

• pie ieejas kūtī vai nov ietnē
jābūt nov ietotiem dezinfek
cijas pak lājiem;
• cūku nov ietnē vai cūku
kūtī drīkst iet tikai cūku
īpašnieks vai persona, kura
kopj cūkas;
• personai, kura veic dzīv
nieku kopšanu, jābūt mai
ņas apģērbam – atsevišķām
drēbēm, kuras uzvelk pirms
iešanas kūtī un kuras pēc
dzīvnieku kopšanas tiek
pārvilktas;
• cūkām aiz
liegts
izbarot
ēdināšanas uz
ņēmuma atliku
mus, kā arī pār
tikas
atkritu
mus, kas satur
meža vai mājas
cūku gaļu un to
subproduktus.

Lai pasargātu sav us dzīv
niekus no saslimšanas ar
infekcijas slimībām un
maksimāli samazinātu in
fekcijas slimību izplatīša
nos apkārtējā teritorijā jāie
vēro sekojošais:
• neizbarot mājas cūkām
svaigo zāli, zaļo masu, arī
pagalmos pļauto zāli, ter
miski neapstrādātus kartu
peļus, sev išķi, ja cūku no
vietne atrodas tuv u mežam

vai ir iespējams, ka lauku,
no kura pļaujot zāli, ir ap
meklējušas meža cūkas;
• pakaišiem lietot materi
ālu, kas nevar nonākt vai
nav bijis saskarē ar meža
cūkām;
• cūkas atļauts kaut tikai
pašpatēriņam, informējot
par to veterinārārstu!

PVD aicina sekot līdzi cū
ku veselības stāvoklim un
nekavējoties infor
mēt veterinārār
stu, ja cūkas izska
tās neveselas vai ir
nobeigušās!
Dzīvnieku īpaš
niekam, lai pasar
gātu sav us dzīv
niekus no iespēja
mām
saslimša
nām, nov ietne jā
uztur tīra un ne

pieciešamības gadījumā jā
veic nov ietnes dezinfekcija,
dezinsekcija un deratizāci
ja. Mājas cūku turētājs ie
gādājas un nodrošina ne
pieciešamos līdzekļus mi
nēto pasākumu veikšanai.
Par biodrošības pasāku
mu iev iešanu atbildīgs ir
dzīvnieku īpašnieks vai tu
rētājs, par to nodrošināša
nu pārbaudes laikā pārlieci
nāsies Pārtikas un veteri
nāro dienesta (PVD) in
spektori.
PVD atgādina mājas cū
ku turētājiem, ka dzīvnie
kiem jābūt reģistrētiem
Lauksaimniecības
datu
centra (LDC) datu bāzē!
Dzīvnieku saslimšanas ga
dījumā tas atv ieglos slimī
bas uzraudzību un kompen
sācijas saņemšanu! v

PVD informē: Meža cūku blakus produktu
konteineru pieņemšanas vietas
N.p.k.
1
2
3
4

PVD teritoriālā struktūrviena
Konteinera atrašanās vietas adrese
Ziemeļlatgale
Ludza, Latgales 248 (PVD filiāle)
Ziemeļlatgale
Rēzeknes novads Mākoņkalna pagasts, ciems Rukmaņi,
«Melnsils» +dedzināšana
Ziemeļlatgale
Zilupes novads Pasienes pagasts, Žoglova, «Cūku ferma»
+dedzināšana
Dienvidlatgale
Dagdas novads, Dagdas pagasts, Midiši +dedzināšana

Tālruņi mednieku saziņai ar PVD
Mārīte Ņukša: 28381281
Mārīte Ņukša: 28381281
Mārīte Ņukša: 28381281
Vija Dimpere: 26597942
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Dienvidlatgale

Dagdas novada, Šķaunes pagasts, Šķaune

Vija Dimpere: 26597942

6

Dienvidlatgale

Vija Dimpere: 26597942

7

Dienvidlatgale

8

Dienvidlatgale

9

Dienvidlatgale

Krāslavas novads, Ūdrīšu pagasts, Peskovnieki, Aišpuri
+dedzināšana
Daugavpils novads, Maļinovas pagasts, Lociki, Silacirši
+dedzināšana
Daugavpils novads, Laucesas pagasts, AS Balticovo teritori
ja
Aglonas novads, Aglonas pagasts, Ancveriņi

10

Dienvidlatgale

Daugavpils novads, Salienas pagasts, Saliena

11

Ziemeļvidzeme

Valkas novads, Ērģemes pagasts, Jaunķaupi

12

Ziemeļvidzeme

Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Daksti, Zvārtes ferma

Kontaktpersonas: Svetlana: 26606848,
Aivars: 28784000, paraugus ņem veterinārārste Gunita Zaķe: 26346488

13

Ziemeļvidzeme

Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Sedas karjers

14

Ziemeļvidzeme

Beverīnas novads, Trikātas pagasts, Smeļi

Kontaktpersonas: Inese Sippo: 22016115,
Ivars Mihailovs: 26562061, veterinārārsts  
Gunita Zaķe: 26346488
Veterinārārste Liene Vazdiķe: 26499393

15

Ziemeļvidzeme

Naukšēnu novads, Ķoņu pagasts, Jekšu ferma

16.

Austrumvidzeme

Madonas novada, Ļaudonas pagasta karjerā «Kalnieši»

Veterinārārste Aina Jēkabsone-Judžerija:
29433180
Informācija sekos

17.
18.

Austrumzemgale
Austrumzemgale

Pļaviņu novada, Aiviekstes pagasts «Ļūļas» Smilšu karjers
Krustpils novads, Variešu pagasts, «Timsmales»

Informācija sekos
Informācija sekos

Natālija Bernāne: 26656039, Dzintars
Juškus: 29118820
Natālija Bernāne: 26656039, Dzintars
Juškus: 29118820
Vija Dimpere: 26597942
Natālija Bernāne: 26656039, Dzintars
Juškus, 29118820
Dežurants: 25629207, paraugus ņem
veterinārārste Vija Lāce: 26320193
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Tikšanās ar grāmatas
«RīgaPekina»
autoriem Ilonu Balodi
un Rolandu Ūdri
Valkas pilsētas kultūras namā
darbu turpina amatiermākslas
kolektīvi. Visi savā pulkā aicina
jaunus dalībniekus.
Šķiet, katrs, kurš vēlas piedalīties, var
atrast savām interesēm atbilstošu kolektīvu.

Pieaugušo kolektīvi:

• Tautas lietišķās mākslas studija «Saulīte» –
vadītāja Inese Pētersone. Nodarbības – otr
dienās no plkst. 9.00.
• Valkas pilsētas teātris – režisors Aivars Ik
šelis.
• Vidējās paaudzes deju kopas «Aija» – vadī
tāja Liesma Ērgle. Mēģinājumi – trešdienās
plkst. 20.00.
• Folkloras ansamblis / dziesmu draugu ko
pa «Nāburgi» – vadītāja Mārīte Meļķe. Mēģi
nājumi – trešdienās plkst. 19.00.
• Folkloras deju kopa «Sudmaliņas» – vadī
tāja Skaidra Smeltere. Mēģinājumi – otrdie
nās plkst. 19.00.
• Sieviešu koris. Mēģinājumu laiks tiks pre
cizēts.
• Senioru koris «Dziesmu rota» – diriģente
Tat jana Tīruma. Mēģinājumu laiks tiks preci
zēts. Tie notiks mūzikas skolā.
• Senioru deju kolektīvs «Zelta rudens» – va
dītājs Alberts Smilga. Mēģinājumi – pirmdie
nās un ceturtdienās no plkst. 10.30.
• Senioru dramatiskais kolektīvs – vadītāja
Līga Šnuka. Nodarbības – otrdienās plkst.
13.00. Tikšanās – 18.septembrī.
• Pieaugušo popmūzikas izpildītāju grupa
«Campari» – vadītāja Mārīte Meļķe. Tikšanās
– ceturtdien, 18.septembrī plkst. 18.00.

Bērnu un jauniešu kolektīvi:

• Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs
«Saulstariņi» – vadītāja Skaidra Smeltere .
Mēģinājumi – pirmdienās un trešdienās no
plkst. 17.15 līdz 18.00. Pieteikšanās pirms mē
ģinājuma pie vadītājas.
• Cirka pulciņš – vadītāja Ludmila Nevetšer
ja. Nodarbības – otrdienās no plkst. 16.00 –
18.00.
• Aušanas pulciņš – vadītāja Ārija Dzintra
Tomiņa. Kopējas nodarbības – trešdienās no
plkst. 14.00 – 18.00.
Papildus informācija pa tālr. 2944058 vai
64723705 (Līga). v

Teksts: GintaDubrovska, Valkas novada
Centrālās bibliotēkas direktore

M

ūziķis Rolands Ūdris un aktri
se Ilona Balode ceļojumā uz Pe
kinu ar stopiem devās 2009.gada februārī,
bet dzimtenē atgriezās pēc 7 mēnešiem
2010.gada oktobrī. Ceļojums viņiem sa
nāca diezgan netradicionāls – I.Balode
un R.Ūdris tajā devās bez finansiāliem
iekrājumiem, paļaujoties uz veiksmi, ļau
žu labvēlību un savu izturību. Šajā laikā
viņi dzīvoja gan kā noplukuši klaidoņi,
gan kā īsti karaļi – izbaudīja ielu un klu
bu muzikantu dzīvi, gulēja viesnīcās, par
kos, pludmalēs un vilcienu stacijās. Satika
milzum daudz dažādu cilvēku, pieredzēja
Kaukāza pretrunas, musulmaņu pasaules
brīnumus, hindu dīvainības, Pakistānas
viesmīlību, kā arī Ķīnas sociālisma varas
priekšrocības un mīnusus. Kopumā tika
pabūts 16 valstīs: Lietuvā, Polijā, Slovākijā,
Ungārijā, Slovēnijā, Horvātijā, Serbijā, Bul
gārijā, Turcijā, Gruzijā, Armēnijā, Pakistā
nā, Indijā, Nepālā, Tibetā un Ķīnā.
Tikšanās laikā, kas notiks 10.oktobrī
plkst 13.00 Tur nas tautas namā, bet 17.00
Valkas novada Centrālajā bibliotēkā, būs
iespēja ne tikai uzklausīt trakus stāstus
par elpu aizraujošo ceļojumu, bet arī dzir
dēt ceļojuma laikā tapušās dziesmas Ilo
nas Balodes un Rolanda Ūdra izpildījumā.
Grāmatu «Rīga – Pekina jeb ceļošana un
izdzīvošana ne sezonā» 2010.gadā izdevis
apgāds «Zvaigzne ABC». Joprojām lasītāju
vidū tā ir pieprasīta. v

Valkas pilsētas kultūras namā
sestdien, 11.oktobrī plkst. 16.00
notiks senioru amatiermākslas
kolektīvu koncerts
«... un atkal es izeju ringā!»

V

alkas pilsētā aktīvi darbojas
senioru klubs «Zelta rudens».
Tajā ir vairāki amatiermākslas
kolektīvi, viens no tiem – deju kopa. Tā
11.oktobrī nolēmusi ielūgt ciemos vairā
kus deju kolektīvus no Valkas un Smilte
nes novadiem. Plkst. 16.00 kultūras na
mā visi gaidīti uz koncertu «... un atkal
es izeju ringā!». Tajā uzstāsies ne vien
dejotāji, bet arī koris «Dziesmu rota» un
senioru dramatiskais kolektīvs.
Gatavojoties šim pasākumam, ļoti
gaidīsim interesantus foto, kuros redza
mi seniori! Foto līdz 10.oktobrim aici
nām sūtīt uz epastu liga.pandalone@
valka.lv vai at nest uz kultūras namu!
Ieeja – 1 eiro. v

Jāņa Cimzes 200 gadu jubilejai veltītā
domrakstu konkursa noslēgums
Teksts: LīgaLāne

27.

septembrī Valkas
Novadpēt nie cī bas
muzejā notiks Jāņa Cimzes
200 gadu jubilejai veltītā
domrakstu konkursa noslē
gums, uz kuru ir aicināti
darbu autori no Daugavpils,
Ventspils, Liepājas, Rīgas,
Cēsīm, Jēkabpils, Limba

žiem un Valkas. Pasākumā
piedalīsies J.Cimzes dzimtās
vietas – Raunas vidusskolas
audzēkņi.
Konkursu Valkas novada
dome izsludināja 2013.gadā
Latvijas vidusskolu / ģimnā
ziju 10. – 12.klašu skolēniem,
vidējo profesionālo izglītī
bas iestāžu audzēkņiem, ar

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

mērķi veicināt skolēnu dzi
ļāku interesi par izcilā lat
viešu pedagoga Jāņa Cimzes
personību un viņa audzēk
ņu devumu sabiedrībai, at
tīstīt skolēnu radošā un pēt
nieciskā darba iemaņas, kā
arī pievērst skolēnu uzma
nību pedagoģijai šodien. v

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
epasts: novads@valka.lv www.valka.lv
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Laiks ir labākā dāvana –
Katru stundu un katru brīdi.
Pat ja šķiet, ka tā reizēm nava,
Atliek saredzēt visu ar sirdi.
(M.Svīķe)

Valkas pilsēta

Viktors Iļjins 2.10., Dace Jēkabsone 2.10., Zinaida
Ņeznanovska 3.10., Jānis Lomašs 3.10., Vanda Par
fenova 4.10., Boriss Voroņenko 4.10., Gaļina Alek
sandrenko 7.10., Adalina Orleane 7.10., Mārīte Čika
8.10., Liene Demidoviča 8.10., Inga Kārkliņa 10.10,
Valdis Vējiņš 10.10., Natālija Kota 11.10., Inta On
tensone 11.10., Ilze Avotiņa 11.10., Valentīns
Jeļizarovs 11.10., Aleksandrs Dodonovs 11.10., Dzint
ra Auzāne 11.10., Aivars Skutāns 11.10., Rasma Kur
lava 13.10., Laimons Ramats 14.10., Jevgenijs
Sekļuckis 15.10., Tatjana Krainova 15.10., Silvija
Daume 17.10., Lidija Nūdare 17.10., Ausma Šķudīte
18.10., Tatjana Siņakova 18.10., Ieva Zariņa 18.10.,
Aida Miķelsone 20.10., Māris Belzons 20.10., Valen
tina Koļesova 20.10., Valerijs Viņņiks 25.10., Genrihs
Bogdanovs 25.10., Māra Laure 29.10., Aina Saldūksne
30.10., Zinija Bušmane 31.10., Eleonora Soročenko
31.10., Anda Meļķe 31.10.

Ērģemes pagasts

Valerijs Beļajevs 6.10 Inta Gustapa 13.10 Biruta
Beldava, 16.10 Ilona Kozlovska 18.10 Elita Rūsa 20.10
Jānis Porītis 25.10.

Kārķu pagasts

Inta Podiņa 21.10., Karnīte Gunta 23.10., Andris
Veinbergs 27.10.

Valkas pagasts

Tamāra Geraskina 3.10., Maija Sildare 3.10., Te
odors Vorpulis 4.10., Larisa Rudīte 13.10., Ļubova
Vitkovska 16.10., Genādijs Kudrjavcevs 24.10., Ņina
Oņučina 27.10., Helēna Skruode 28.10., Vija Gailīte
30.10.

Vijciema pagasts

Laima Lībiete 2.10., Velta Vilne 10.10., Ausma
Kalniņa 16.10.

Zvārtavas pagasts

Rudīte Kļaviņa 10.10..

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

S

Arvien Tevī raugos
Kā brīnumā …
(K.Apškrūma)
ValkasnovadaDzimtsarakstunodaļāno13.08.2014.–
15.09.2014.reģistrēti
8bērni:3meitenītes–Marija,
Elīza,Katrīnaun5zēni–Dāvis,
Artjoms,Adrians,MārtiņšunGustavs.

Sveicamģimenesardzīvēnozīmīgonotikumu!
Valkas novada dome

Tā dzīvē notiek:
Atnākam no zvaigznes
Un atkal ejam
Kādā zvaigznē degt.
(M.Svīķe)

Aizvadīti mūžībā

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 13.08.2014.
līdz 15.09.2014. reģistrēti 12 mirušie: Arosone
Elma (1940.), Āboliņš Mārtiņš (1945.), Celma Ausma
(1927.), Gaiduks Roberts (1932.), Innus Aivars
(1932.), Ivanova Marija (1925.), Kačane Vera (1936.),
Kurmejeva Vija (1937.), Miķelsons Jānis (1948.), Ilze
Polakena (1933.), Saidāns Rihards (1944.), Simkeviča
Tamāra (1932.), .

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes
sabiedrisko atiecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707489
epasts: zane.bruvere@valka.lv

Valkas novada dome

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

Valkas novadā

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā

Valkas
novada
afišu stabs
Valkas pilsētas kultūras
nama pasākumi

• 4.oktobr ī lielajā zālē – Saeimas vē
lēšanu iecirknis.
• 10.oktobr ī plkst. 18.00 lielajā zālē
– krievu romanču koncerts. Biļetes:
4 , 3 €.
• 11.oktobrī plkst. 16.00 lielajā zālē
– senioru amatiermākslas kolektīvu
koncerts «.. un atkal es izeju ringā!».
Ieeja – 1 €.
• 16.oktobrī plkst. 18.00 lielajā zālē
– skrējiena «Optimists» rudens pos
ma noslēguma pasākums.
• 19.oktobrī plkst. 16.00 lielajā zālē
– Latvijas un Igaunijas Nacionālo
operu mākslinieku koncerts. Diriģents Normunds Vaicis. Biļetes: 15
; 12; 10 un 7 €. Biļešu iepriekšpārdošana Valkas pilsētas kultūras
nama kasē no 16.septembra.
• 22.oktobrī mazajā zālē pieņems
optometrists. Iepriekš pieteikties pa
tel. 65035635.
• 31.oktobrī plkst. 19.00 lielajā zālē
– Lauku balle.
• 1.novembrī – novada amatierteātru diena.
• 2.novembrī plkst. 18.30 lielajā
zālē – Ledus cirks.
• 6.novembrī plkst. 19.00 lielajā
zālē – Z.Liepiņa un M.Zālītes rokop
eras «Lāčplēsis» jauniestudējuma
izrāde. Biļetes iepriekšpārdošanā
pieejamas «Biļešu paradīzes» kasēs,
elektroniski www.bilesuparadize.lv
un Valkas pilsētas kultūras namā
pie dežuranta, darba dienās no
plkst. 8.00 – 20.00. Biļešu cena: 7; 10;
12 un 15 €. Uz izrādi derīgas biļetes,
kas tika iegādātas uz 2.maijā paredzēto rokoperu «Lāčplēsis», kā arī
atsākas biļešu iepriekšpārdošana
Valkas pilsētas kultūras nama kasē
no 16.septembra.

Valkas novadpētniecības muzejā
• No 4. līdz 31.oktobrim Kristīnes
Ganiņas un Dinas Smelteres rado
šo darbu izstāde «Kiwi nav mājās».
Izstādes atklāšana 4.oktobrī plkst.
15.00.
• 27.septembrī, plkst. 12.00 Valkas
novadpētniecības muzejā Jānim Cimzem veltītā domrakstu konkursa
noslēgums.

Saieta namā
«Lugažu muiža»

• 25.oktobrī plkst. 15.00 «Rudens
deju kokteilis 2» Valkas pagasta
Saieta nams Lugažu muižā.

• Līdz 31.oktobrim turpinās izstā
de «Rakstāmrīks neparasti paras
tais: pildspalvu izstāde no Tamāras
Lāces privātkolekcijas».
• No 1. līdz 31.oktobrim – izstāde
«Aizraujošu romānu autore – Moni
ka Zīle».
• No 1. līdz 31.oktobrim – izstāde
«Precēta, bagāta un laimīga».
• No 1. līdz 28.oktobrim – izstāde
«Ceļošana un izdzīvošana ne-sezo
nā: Ilonas Balodes un Rolanda Ūdra
ceļojums uz Ķīnu».
• 10.oktobr ī plkst. 17.00 – pasā
kums «Rīga – Pekina». Viesojas ceļo
tāji un grāmatas autori Ilona Balode
un Rolands Ūdris.

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

• No 1. līdz 15.oktobrim – viktorīna
skolēniem «Skaties, ko raksti, ska
ties, ar ko raksti!».
• 17.oktobr ī plkst. 14.00 – viktorī
nas dalībnieku sumināšanas pasā
kums.
• No 20. līdz 31.oktobrim – izstāde
«Vējš rauj lapas…».
• 31.oktobr ī plkst. 18.06 – interak
tīvs Helovīnu vakars «Pasmaidi
un…».

Ērģemes pagastā
• 10.oktobrī plkst. 13.00 tikšanās ar
grāmatas «Rīga-Pekina» autoriem
Ilonu Balodi un Rolandu Ūdri Tur
nas tautas namā.
• 10.oktobr ī plkst. 19.00 Turnas
tautas nama dramatiskā kolektīva
izrāde «Pacelt vabolīti».
• 18.oktobr ī plkst. 19.00 Kārķu tau
tas nama dramatiskā kolektīva izrā
de «Puķu brokastis», plkst. 20.00 Sa
ieta nama «Lugažu muiža» drama
tiskā kolektīva izrāde «Paradīzē».
• 24.oktobr ī no plkst. 10.00 Opto
metrista vizīte ar iespēju pārbaudīt
redzi, redzes pārbaudei pieteikties
pa telefonu 65035635.
• 25.oktobr ī plkst. 18.00 Galda spē
ļu čempionāta 2.kārta.

Kārķu pagastā
• 11.oktobr ī plkst. 18.00 – senioru
ansambļa «Baltie taureņi» jubilejas
pasākums:
koncerts, saviesīgs vakars ar grozi
ņiem. Aicināti visi!
• 17.oktobrī plkst. 19.00 – Turnas
amatierteātra izrāde «Pacelt vabolīti».

Vijciema pagastā
• 11.oktobr ī plkst. 19.00 Vijciema
tautas namā Launkalnes amatierte
ātra izrāde.
• 18.oktobr ī plkst. 12.00 Vijciema
tautas namā pasākums «Rudens
vēst ule». Vijciema pensionāru gada
balle.
• 25.oktobr ī plkst. 17.00 Vijciema
tautas namā Deju grupas «Haidar»
netradicionālo deju koncerts «Ap
kārt pasaulei».
• 31.oktobr ī plkst. 20.00 Vijciema
pagasta centrā izstāde «Ķirbji un
sveces».

Pieejama jauna
operācija bērniem

aba ziņa visiem vecākiem, ku
L
ru atvasēm nepieciešama ārsta
otolaringologa jeb LOR palīdzība.

Vidzemes slimnīcā Valmierā mazos
pacient us tagad pieņem un konsultē
otolaringologs dr. Ivo Tērauds ar
vairāk nekā 17 gadu darba pieredzi
Bērnu klīniskās universitātes slimnī
cā (BKUS) Rīgā.
No Rīgas uz Valmieru dr. I.Tē
rauds līdzi paņēmis arī kādas īpašas
– timpanostomijas – operācijas pras
mi. Tāda operācija līdz šim esot biju
si pieejama tikai Rīgā un Ventspilī,
Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnī
cā. Visu pārējo reģionu mazie pa
cienti uz timpanostomijas operāciju
bijuši spiesti doties uz Rīgu, pirms
tam izstāvot apt uveni pusgadu garu
rindu. Toties tagad Vidzemes reģi
ona bērniem atliks vien atbraukt uz
Valmieru.

Kas ir timpanostom ijas operāc ija
un kad tā veicama? Kā skaidro dr.
I.Tērauds, šī operācija nozīmē venti
lācijas caurulītes ievietošanu bungu
plēvītē, un tā notiek mikroskopa
kontrolē. Caurulītes ievietošana paš
laik esot viena no biežākajām ķirur
ģiskajām manipulācijām pediatrijā,
kur nepieciešama vispārējā anestēzi
ja. Šo operāciju speciālists iesaka
mazuļiem pēc vidusauss iekaisuma
vai strutainām vidusauss dobuma
komplikācijām, kad vērojama dzir
des pasliktināšanās, bet medika
menti – antibiotikas, nepalīdz.
Timpanostomijas operācijas tiek
veiktas dienas stacionārā. Pieteikša
nās uz dr. I.Tērauda konsultāciju –
Vidzemes slimnīcas poliklīnikas re
ģistratūrā, tālr. 64202601, 64202603,
elektroniski: www.vidzemesslimnica.
lv/e-pieraksts/. v

Mobilais mamogrāfs

ievietes tiek aicinātas veikt
S
krūšu izmeklējumus tuvāk sa
vai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4

mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies
9.oktobrī.
Mobilais mamogrāfs piebrauks pie
Valkas ģimnāzijas,Raiņa ielā 28 A.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc
TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uz
aicinājuma vēst uli no Nacionālā ve
selības dienesta Valsts skrīninga
programmas ietvaros izmeklējums
ir bez maksas (uzaicinājuma vēst ule
ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas

dat uma). Ar ģimenes vai ārstējoša
ārsta norīkojumu – izmeklējums
maksā EUR 2,85. Ar ģimenes ārsta
vai ārstējoša ārsta norīkojumu, ku
ram NAV līgumattiecību ar Naci
onālo veselības dienest u – PAR
MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem
67142840 un 27866655 (lūgums saga
tavot personas kodu un telefona nu
muru).
Sīkāka informācija www.mamog
rafija.lv vai uz e-past u info@mamog
rafija.lv v

Sporta pasākumi
• 26.septembrī plkst. 9.30 Olimpis
kā diena Valkas pilsētas stadionā.
• 27.septembrī plkst. 18.00 galda
spēļu čempionāta 1.posms Turnas
tautas namā.
• 29.septembrī plkst. 18.00 nūjoša
na iesācējiem Lugažu laukumā.
• 1.oktobr ī plkst. 18.00 nūjošanas
nodarbība Lugažu laukumā.
• 2.oktobr ī plkst. 15.30 «Optimists»
rudens posma 5.kārta pie Koklētāja,
Valkā.
• 4.oktobr ī plkst. 11.00 Pīrsa Bola
atceres turnīrs šahā Valkas novada
Bērnu – jaunatnes sporta skolā.
• 4.oktobr ī plkst. 11.00 skrējiens
«Apkārt Zāģezeram» Valkā (pie Zā
ģezera).
• 5.oktobr ī plkst. 13.00 volejbola

4.oktobrī
plkst.
15.00 visi tiek aicināti
uz svecīšu vakara
svētbrīdi Valkas - Lu
gažu evaņģēliski lute
riskajā baznīcā (mācī
tājs Gints Polis), pēc
tam iedegsim piemi
ņas sveces rudenīgajā
klusumā Stoķu, Meža
un Cimzes kapos. v

kluba «Valka» pirmā mājas spēle 1.
līgā Valkas ģimnāzijas sporta hallē.
• 9.oktobr ī plkst. 15.30 «Optimists»
rudens posms 6.kārta Pie Koklētāja
Valkā.
• 11.oktobr ī plkst. 10.00 Vijciema
pagasta turnīrs florbolā (3:3) Vijcie
ma sporta zālē
• 12.oktobr ī plkst. 10.00 zolītes tur
nīrs Zvārtavas tautas namā.
• 16.oktobr ī plkst. 17.30 «Opti
mists» rudens posma apbalvošana
Valkas pilsētas kultūras namā.
• 18.oktobr ī plkst. 11.00 E.Gubāta
un A.Gabriša turnīrs šahā Smiltenes
novadā Variņos.
• 25.oktobr ī plkst. 18.00 galda spēļu
čempionāta 2.posms Turnas tautas
namā. v

