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Jau vairākus gadus Ērģemes bērnu 
namā gaidīti ciemiņi ir brīvprātīgie 
jaunieši ar savu vadītāju Danielu 
Trukšānu. Dažādās aktivitātēs – spor-
tošanā, pārgājienos, iepazīšanās ar 
dejas mākslu capoeira, teritorijas lab-
iekārtošanā ar lielu prieku un gan-
darījumu iesaistījās jaunieši ar na-
miņa bērniem. Pēc tam, kad ie-
priekšējā vasarā kopīgi atjaunojām 
kāpnes pie namiņa, radās vēl viens 
skaists sapnis – Ērģemes autobusu 
pieturas ietērpšanu jaunās krāsās.

Diemžēl krāsām līdzekļu nebija. Lai 
ieceres piepildītu, izveidojām ziedoju-
mu kastīti. Paldies ikvienam par mums 
saziedoto naudiņu (kopā septiņi lati 
un 67 santīmi).

Mūsu Daniels Trukšāns kopā ar Sin-
tiju Graudiņu – Bombizi projekta «Jau-
nieši savai videi» ietvaros un sadarbībā 
ar «Vides izglītības fondu» un Ērģemes 
bērnu namu no 8.jūlija līdz 10.jūlijam 
organizēja vērienīgu pasākumu – ra-
došās zaļās darbnīcas «No veca – 
jauns», mācot ilgtspējīgi izmantot re-
sursus. No dažādām, savu laiku 
nokalpojušām lietām kopīgi pagata-
vojot jaunus priekšmetus – rotaļlietas, 
sadzīvē noderīgas lietas, smukum-

mantas un, protams, kopā nokrāsot 
autobusu pieturu.

Pirmajā pasākumu dienā jaunieši 
ieradās namiņā, notika pirmie māks-
linieciskie krāsošanai nepieciešamie 
sagatavošanās darbi – tīrīšana, grun-
tēšana, ideju izklāsts. Nākošajā dienā 
– radošās darbnīcas gan autobusu pie-
turā, gan arī namiņa vasaras mājā, 
kurā bērni kopā ar jauniešiem no 
vecām lietām veidoja jaunas – krekliņu 
apgleznošanu, ziedu un jauku rotaslie-
tu; somiņu un mugursomu gatavo-
šanu, krēslu krāsošanu un apglez-
nošanu. Pēc tam trešajā dienā tika 
iekārtota brīnišķīga izstāde, kur bija 
aplūkojamas izgatavotās lietas. Pasā-
kuma noslēgumā un skaistās pieturas 
atklāšanas koncertā muzicēja grupa 
«Miglas asni». Grupas jaunieši arī pie-
dalījās radošo darbnīcu aktivitātēs.

Visiem bērniem jaunieši dāvāja 
prieku, laimes mirkļus, bagātīgu dar-
ba pieredzi, iedvesmu, veiksmes sa-
jūtu. Nav iespējams par šo darbu 
samaksāt, varam tikai lielu un mīļu 
paldies teikt māksliniecei Inesei Pa-
eglei – galvenajai Ērģemes autobusu 
pieturas zīmējuma ideju un veidošanas 
autorei, māksliniecei un «Burtnieku 
ezera teikas» autorei Anitai Jansonei – 
Zirnītei par līdzdarbošanos un dāvi-
nāto grāmatu, Raitim Radinam – gal-

venajam šefpavāram, protams, arī 
mūsu Danielam Trukšānam un Sinti-
jai Graudiņai – Bombizei un visiem 
visiem jauniešiem un bērniem.

Pasākumā arī piedalījās – Līga Kri-
ževica, Ieva Križevica, Liene Križevica, 
Ieva Mūrniece, Rasa Martinova, Mare 
Martinova, Mārtiņš Križevics, Aija 
Ceuša, Raimonds Skrabāns, Līga 
Riekstiņa, Ilze Kļaviņa, Stasis Levins, 
Gita Skujiņa, Laura Vīndedze, Jānis 
Ulme, Marta Reihmane, Tija Sproģe, 
Dita Birkenšteina, Evita Groza, Jūlija 
Dubašinska, Dina Leitāne, Aigars 
Roga, Agris Bombize, Matīss Šauja, 
Reinis Ločmelis; kā arī Ērģemes bērnu 
nama bērni – Viktorija, Kristaps, Ar-
tūrs, Dāvids, Niks, Vladislavs, Alfrēds, 
Artjoms, Danils, Jānis un Edgars.
Dažas atziņas:
*	 fantastiski daudz iespēju no veca 
pagatavot ko jaunu,
*	 apbrīnojami liela vienkāršība un 
neizmērojami liela mīlestība, mācot 
bērniem šīs prasmes;
*	 pagatavotās lietas kļūst par 
mīļlietiņām (mazie bērni, guļot nakts 
miedziņu teltī, pat nevēlējās somiņas 
noņemt);
*	 uz ugunskura gatavotie tikai 
veģetārie ēdieni bija sātīgi un ļoti 
garšīgi.

Gandarījums un prieks par šo 
pasākumu, ļoti patīkams noskaņo-
jums un... jauni sapņi. Jau zinām, ka 
vēl šovasar visi kopā dosimies 
veloizbraucienā.

Silvija Lielupe, audzinātāja 
Foto: Silvija Lielupe

Esi sveicināts, jaunais mācību gads!

Rudzu rūgtenā smaržā tinusies
Skola rītausmā mostas un gaida
Savus vienīgos, mīļos un labos.
Logu mirdzošām acīm saullēktā
Tā lūkojas cerību pilna,
Noteikti ticot,
Ka viņai ir galvenā loma
Šai lugā, ko sauc «Skolas laiks».
Rudzu rūgtenā smaržā tinušies
Aizlaižas stārķi pār kalnu,
Lai atgrieztos pēc skolas ziemas,
Pēc lietavām vētrām un salnām.
Rudzu rūgtenā smaržā tinušies
Mēs paliekam šeit
Gatavi lasīt un rakstīt,
Mācīt un radīt,
Laimi un saskaņu cerot.

               (G.Micāne)

Lai veiksmīgs un ra-
došs jaunais mācību 
gads! Sveicam  visus 
Valkas novada skolē-
nus, skolotājus un ve-
cākus ar mācību gada 
sākumu! 

 Valkas novada dome

Valkas ģimnāzija 
turpina uzņemšanu

pamata un vidējās izglītības 
programmās, kā arī 

neklātienes apmācības 
programmās:

pamata 7. – 9. kl.
vidējās 10. – 12.kl.

izglītības iegūšanai
2011./2012.m.g.

Dokumentu pieņemšana katru 
darba dienu 8.00 – 16.00

Tālrunis informācijai: 
64707271, mob.tālr. 26551649.

Sapņo un visa pasaule sadosies rokās

Viens no projekta vadītājiem 
Daniels Trukšāns ar palīgu   

Pavisam drīz klāt jaunais mācību 
gads. Skolotājiem tas iesākas pirms 
1.septembra. Aizvadīta darbīga un ie-
cerēm bagāta vasara. Jaunajā mācību 
gadā plānotas dažas izmaiņas atseviš-
ķu priekšmetu apmācībā. Skolās ie-
spēju robežās papildināta materiālā 
bāze.

Pēc vasaras atvaļinājuma skolotāji 
satiekas skolās un bērnudārzos, lai plā-
notu mācību un audzināšanas darbu. 
Augusta pēdējās nedēļās notiek skolo-
tāju sanāksmes izglītības iestādēs, me-
todiskie pasākumi novadā un valstī. 
Pedagogi dalās pieredzē, iepazīstina 
kolēģus ar to, ko vasarā iemācījušies 
dažādos kursos. Notiek pirmās tikša-
nās ar skolēnu vecākiem, tiek organi-
zētas adaptācijas dienas skolēniem. 

Šajā vasarā 8 novada skolotāji ir sa-
ņēmuši diplomus par augstākās peda-
goģiskās izglītības vai profesionālās 
kvalifikācijas pakāpes ieguvi. Jaunajā 
mācību gadā darba gaitas Valkā uz-
sāks 2 jaunie pedagogi.

Kā liecina statistika visā valstī, arī 
Valkas novadā bērnu skaits samazinās. 
Pagājušajā mācību gadā novada vis-
pārizglītojošajās skolās mācījās 945 
skolēni, piegadīgo – sešgadīgo bērnu 
grupās bija 164 audzēkņi. Pēc izglītī-
bas iestāžu sniegtajām ziņām 
2011./2012.mācību gadā novadā būs 
aptuveni 880 skolēni un 175 obligātā 
izglītības vecuma pirmsskolas grupu 
audzēkņi.

Aizvadītajā vasarā atbildīgi lēmumi 
par turpmākās izglītības vai profesijas 
apguves ceļiem bija jāpieņem 9. un 12.
klašu absolventiem. Esam lepni par 
Valkas ģimnāzijas 12.klašu absolventu 
ļoti labajiem rezultātiem centralizēta-
jos eksāmenos – 73,6% tos nokārtoja A, 
B un C līmenī. Labi veicies arī pamat-
skolu beidzējiem. Gandrīz visos valsts 
pārbaudes darbos vidējais vērtējums 
novadā ir lielāks par 6,6 ballēm. 

Vasaras brīvdienās bērni un jaunieši 

ir atpūtušies, iespēju robežās strādāju-
ši, daļa ir piedalījušies izglītojoša satu-
ra un dažādus talantus attīstošās no-
metnēs. Aktīvi savus pienākumus visu 
vasaru veikuši mazpulcēni. Mērķtiecī-
gi savas pašpilnveides programmas īs-
tenojuši Valkas novada AWARD prog-
rammas jaunieši. Mūsu novada bērni 
un jaunieši ar labiem rezultātiem ir 
startējuši dažādās valsts līmeņa un 
starptautiskās sporta sacensībās. Veiks-
mīga bija arī mūsu delegācijas dalība 
Latvijas Jaunatnes olimpiādē.

Jaunais mācību gads nāk ar jauninā-
jumiem mācību darbā. Ar mūsdienī-
giem mācību materiāliem papildināta 
materiālā bāze bioloģijā, ķīmijā, fizikā 
un matemātikā. No 6.klases atsevišķi 
tiks mācīta Latvijas vēsture. Ir sagata-
voti mācību līdzekļi svešvalodas mācī-
šanai no 1.klases un  sešgadīgo bērnu 
apmācībai. Visu šo materiālu iegādei 
skolas ir saņēmušas valsts finansēju-
mu. No septembra sāksies arī ilgi gai-
dīto datoru piegāde pamatskolām.

Līdz 1.septembrim – Zinību dienai  – 
vairs tikai viena nedēļa. Vasarā pieklu-
sušajās skolās atgriezīsies skolēni. Iz-
auguši par vienu gadu lielāki, saposu-
šies, ar krāšņām puķēm rokās, sveici-
nās savus skolotājus un klasesbiedrus. 
Satraukti un saviem bērniem labu vē-
loši šajā dienā uz skolu nāks arī vecāki. 
Droši un par sevi pārliecināti ieradī-
sies vecāko klašu skolēni, biklāki pirm-
klasnieki – taču visi apņēmības pilni 
kopā ar skolotājiem pētīt, izzināt, ek-
sperimentēt, diskutēt un iemācīties 
daudz ko jaunu.

Novēlu visiem izmantot tās daudz-
veidīgās iespējas, ko piedāvā mūsdie-
nu skola, būt neatlaidīgiem meklētā-
jiem un veiksmīgiem atklājējiem, sas-
niegt iecerētos rezultātus mācību dar-
bā, iesaistīties dažādās ārpusstundu 
un ārpusskolas aktivitātēs! 

Valkas novada Izglītības 
pārvaldes vadītāja

Dzintra Auzāne
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2011.gada 23.augustā, Valkā, 
Valkas novada domē starp 
Valkas novada domi un SIA 
«Wesemann», reģ. Nr. 4000 
3140237 tika parakstīts būv-
darbu līgums «Centralizētās 
ūdensapgādes un kanalizā-
cijas tīklu, artēziskā urbuma 
un ūdens sagatavošanas ie-
kārtu būvniecība Kārķu cie-
mā, Kārķu pagastā, Valkas 
novadā».

Līgums tiks īstenots Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansētā projekta «Val-
kas novada Kārķu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība», 
id. Nr. 3DP/3.4.1.1.0./10/APIA/
CFLA/026/010 ietvaros.

Līguma ietvaros paredzēts 
izbūvēt dzeramā ūdens saga-
tavošanas iekārtas, ierīkot 
jaunu artēzisko urbumu un 
rekonstruēt esošo urbumu, kā 
arī uzstādīt kanalizācijas sūk-
ņu staciju, izbūvēt jaunus 
kanalizācijas tīklus un rekons-
truēt daļu esošo ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu. 

Līguma kopējās izmaksas ir 
548140,84 lati, 85% no attie-
cināmām izmaksām finansē 
Eiropas Savienība, savukārt, 
5% no attiecināmām izmaksām 
tiek segti no pašvaldības/fi-
nansējuma saņēmēja līdzek-
ļiem.

Būvuzraudzību veiks SIA 
«Firma L4», reģ.nr. 40003236 
001. Līguma kopējās izmak-
sas ir 5612 lati, no attieci-
nāmām izmaksām Ls 3910 
finansē Eiropas Savienība, 
savukārt, Ls 690 no attiecinā-
mām izmaksām tiek segta no 

Valkas novada domes/finan-
sējuma saņēmēja līdzekļiem. 

Projekta autoruzraudzību 
veiks SIA «Pro Via» reģ.nr. 
40003372696. Līguma kopējās 
izmaksas ir 1464 lati, no attie-
cināmām izmaksām Ls 1020 
finansē Eiropas Savienība, 
savukārt, 180 lati no attiecinā-
mām izmaksām tiek segta no 
Valkas novada domes/finan-
sējuma saņēmēja līdzekļiem.

Projekta mērķis ir ūdensap-
gādes un notekūdeņu savāk-
šanas un attīrīšanas kvalitātes 
uzlabošana un ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu pieejamī-
bas paplašināšana, nodrošinot 
kvalitatīvu dzīves vidi, sa-
mazinot vides piesārņojumu 
un ūdenstilpju eitrofikāciju, 
sekmējot ūdens resursu un 
energoresursu racionālu iz-
mantošanu.

Izbūvējot dzeramā ūdens 
sagatavošanas iekārtas, kana-
lizācijas tīklus un rekonstru-
ējot ūdensapgādes tīklus lie-
lākai daļai Kārķu ciema ie-
dzīvotāju tiks nodrošināta ie-
spēja saņemt normatīvo aktu 
prasībām atbilstošas kvali-
tātes dzeramo ūdeni un cen-
tralizētas kanalizācijas sistē-
mas pakalpojumu. Rekonstru-
ējot esošos kanalizācijas tīklus 
tiks panākta infiltrācijas sa-
mazināšana kanalizācijas tīk-
los, kas sekmēs arī energore-
sursu racionālu izmantošanu.

Sīkākai informācijai: 
Eduards Ivļevs

Attīstības un projektu 
daļas projektu vadītājs

64722236; 26128051

Valkas novada dome
Noslēgts būvdarbu līgums ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstības projekta ietvaros

Projektu «Valkas novada kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība» 
līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Valkas novada dome.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību 

nodrošina ir LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē! 

2011.gada 27.jūlijā Valkas novada dome 
parakstīja vienošanos par Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) projekta «Pašvaldību speciālistu 
kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu sagatavošanā un 
īstenošanā» īstenošanu (Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/
APIA/SIF/003/17). Projekta kopējās apstiprinātās 
izmaksas ir 10898,92 Ls, kas ir 100% ESF 
finansējums. Projekta ieviešanas laiks ir 01.08.2011 
– 30.04.2012.

Projekta vadošais partneris ir Valkas novada 
dome, partneri ir Aizputes novada, Strenču novada 
un Valmieras pilsētas pašvaldības.

Projekta mērķis ir paaugstināt Valkas novada 
domes, tās iestāžu, partnerinstitūciju speciālistu 
kapacitāti Eiropas Savienības (ES) un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 
izstrādē un ieviešanā, galveno uzsvaru liekot uz 
pārrobežu sadarbības programmu finansējuma pie-
saistes iespējām, kā arī sniedzot ieskatu projektu 
terminoloģijā un finansējuma piesaistes iespējām 
no ES struktūrfondiem.

Projekta tiešā mērķauditorija ir Valkas novada 
domes un tās iestāžu darbinieki, partnerinstitūciju 
speciālisti, kas šobrīd strādā vai plāno darboties kā 
projektu vadītāji vai koordinatori, pašvaldības 
iestāžu vadītāji, kuru iestādēs tiek realizēti ES un 
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēti 
projekti. Kopumā apmācībās tiks iesaistīti 42  
pašvaldību speciālisti.

Projekta ietvaros notiks 13 apmācību semināri, 
pieredzes apmaiņas vizītes uz Aizputes un Ludzas 
novada pašvaldībām un tiks izstrādāts pētījums 
«Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības piesaistes iespējas pierobežas pašvaldību 
attīstībai».

Gunta Smane
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Apstiprināts Sabiedrības integrācijas fondā iesniegtais projekts

Aicina uz sporta zāles atklāšanu Vijciemā

Šajās dienās notiek pēdējie darbi Vijciema 
sporta zāles būvniecībā. Darbi tiek veikti 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai projekta «Valkas no-
vada infrastruktūras objektu kvalitātes 
uzlabošana» (Nr.10-09-L32100-000198) iet-
varos. 

Vijciema sporta zāles būvniecība ir viena 
no projekta «Valkas novada infrastruktūras 
objektu kvalitātes uzlabošana» aktivitātēm. 
Sporta zāles būvniecībai līgumcena ir 
187614,58 LVL, attiecināmo izmaksu summa ir 
166105,90 LVL. 90% no šīm izmaksām ir pub-
liskais finansējums (ELFLA un valsts), 10% ir 
pašvaldības līdzfinansējums. Vijciema sporta 
zāles būvniecību veica firma SIA «Ekers». 

Aicināti visi interesenti uz sporta zāles 

atklāšanu Vijciemā 31.augustā plkst.10.00. 
Pasākumā aicināti piedalīties zemkopības ministrs 
j.Dūklavs, izglītības un zinātnes ministrs R.Broks 
un vides ministrs R.Vējonis.

Projekta «Valkas novada infrastruktūras ob-
jektu kvalitātes uzlabošana» ieviešanas laiks 
ir 22.04.2010. – 30.08.2011, attiecināmo izmak-
su summa 360 000 LVL. 2010.gadā projekta ie-
tvaros jau ir veikta Mierkalna un Turnas tautas 
nama vienkāršotā rekonstrukcija, bet šā gada jūnijā 
tika pabeigta Zvārtavas pagasta ielu rekonstrukcija 
(Gaujas iela, Liepu iela, Nākotnes iela) un Ērģemes 
pagasta ceļu «Darbnīcas- Turnas veikals» un «Tur-
nas veikals-Liepu iela» rekonstrukcija

Gunta Smane
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Lauku atbalsta dienests 
(LAD) jau šobrīd ir uzsācis un  
līdz septembra vidum veiks 
70% avansa izmaksu par 
atdalītajiem papildu valsts 
tiešajiem (PVTM) maksāju-
miem. Šie maksājumi ir tā 
daļa, ko Latvijas valsts pie-
maksā pie ES maksājumiem 
no budžeta, tāpēc tie arī saucās 
«papildu valsts tiešie mak-
sājumi» un tie ir tieši saistīti ar 
ražošanu, šos maksājumus 
nesaņem tie zemju īpašnieki, 
kuri savas platības tikai ap-
pļauj. ES atbalsta maksājumus 
kā katru gadu LAD uzsāks 
izmaksāt ar novembra mēnesi

Maksājumus saņems gan tie 
lauksaimnieki, kuri nodarbo-
jas ar lopkopību, gan tie kuri, 
kuri audzē graudaugus un 
rapsi. 

Augustā tiks izmaksāti at-
dalītie PVTM par pienu 
(APKV). Atbalsta likme par 1 
piena tonnu ir LVL 19,85, 
savukārt 70% – LVL 13,90 par 
tonnu. 

Septembrī tiks maksāti at-
dalītie PVTM par liellopiem 
(ALM) ar atbalsta likmi LVL 
35,56 par lauksaimniecības 
dzīvnieku, kur 70% veido LVL 
24,90 par lauksaimniecības 
dzīvnieku. ALM ir jaunais 
vēsturiskais maksājums par 
liellopiem (tele, bullis, vērsis), 
kuri saskaņā ar Lauksaim-
niecības datu centra datiem 
bija reģistrēti un atradās ga-
nāmpulkā 2010.gada 31.de-
cembrī, kā arī tika turēti 
ganāmpulkā no 2010.gada 
1.jūlija līdz 31.decembrim. 
Atdalītajiem PVTM par lau-
kaugu platībām (ALA) atbal-

sta likme plānota LVL 20,44 
apmērā par hektāru. Septembrī 
izmaksājamais 70% avanss 
veido LVL 14,31 par hektāru. 
Šis ir vēsturiskais maksājums 
par 2009.gadā apstiprinātajām 
laukaugu platībām papildu 
valsts tiešajiem maksāju-
miem.

Savukārt atdalītajiem PVTM 
par platībām (APL) atbalsta 
likme ir LVL 22,89 par hektāru, 
kur 70% veido LVL 16,02 par 
hektāru. Arī šis atbalsts tiks 
maksāts septembrī. APL ir 
vēsturiskais maksājums par 
2006.gadā apstiprinātajām 
PVTM par laukaugu platībām 
vai 2006.gadā līgumā ar kar-
tupeļu cietes ražotāju noteik-
tajām platībām.

Šādu informāciju sniedz 
LAD klientu informācijas da-
ļa, savukārt Zemkopības mi-
nistrija aicina Latvijas lauk-
saimniekus pievērst uzmanību 
tam, ka tiks stigrāk kontrolēta 
bezakcīzes dīzeļdegvielas iz-
mantošana. Tāpēc vēl reiz 
atgādinājums, kādiem mēr-
ķiem drīkst izmantot lauk-
saimniecības produkcijas ra-
žošanai paredzēto degvielu:

1)	zemes apstrāde (aršana, 
kultivēšana u.c. zemes apstrā-
des darbi), kultūraugu sēja un 
stādīšana, sējumu kopšana 
(miglošana, mēslošana, vago-
šana), ražas novākšana un 
nogādāšana līdz kaltei un/vai 
glabāšanas vietai;
2)	Lopbarības sagatavošana, 
nogādāšana līdz glabāšanas 
vietas un izdale, ūdens pie-
gāde ganībās un novietnēs, 
kūtsmēslu krātuves uzturē-
šana un kūtsmēslu izkliedē-

šana.
Bezakcīzes dīzeļdegvielu 

nedrīkst izmantot produkcijas 
transportēšanai ārpus saim-
niecības uz realizācijas vietu, 
t.i., graudu vai dzīvnieku 
transportēšanai pircējam, uz-
pircējam u.tml., kā arī bez-
akcīzes dīzeļdegvielu nedrīkst 
izmantot vieglajās automa-
šīnās.

Valsts ieņēmumu dienests, 
veicot saimniecībās pārbaudes 
par bezakcīzes dīzeļdegvielas 
izlietojumu, pārbaudi veiks 
arī par grāmatvedības uzskai-
ti par saimniecisko darbību 
un grāmatvedības dokumen-
tiem.

Lauku atbalsta dienests 
(LAD) līdz šī gada 15.au-
gustam ir piešķīris 80 (50+30) 
litrus par vienu atbilstošās 
platības hektāru (katrai saim-
niecībai par tik daudz platību 
maksājumiem pieteiktiem hek-
tāriem, kuriem pēc 2010.gada 
VID iesniegtās deklarācijas 
bija ieņēmumi 200 Ls/ha). Par 
atlikušā dīzeļdegvielas daud-
zuma piešķiršanu LAD lē-
mumu pieņems līdz 2011.
gada 30.oktobrim. Vēl reiz 
atgādinu, ka bezakcīzes dīzeļ-
degvielai, tāpat kā platību 
maksājumiem ir jāpiesakās 
katru gadu un, ka 2011.gadā 
pieteikšanās 2011./2012. saim-
nieciskā gada bezakcīzes dī-
zeļdegvielai notika līdz 2011.
gada 1.jūnijam.

Valkas novada Lauku 
attīstības speciāliste

Valda Empele
t.64725958, mob.t.29445406

valda.empele@llkc.lv

LAD uzsāk atbalsta izmaksas 
ražojošiem lauksaimniekiem

2011.gada 17.septembrī notiks 
11.Saeimas vēlēšanas

Pamatojoties uz 23.jūlija tau-
tas nobalsošanas par 10.Saeimas 
atlaišanu rezultātiem, Centrālā 
vēlēšanu komisija, ir noteikusi, ka 
2011.gada 17.septembrī notiks 
11.Saeimas vēlēšanas.

Tiesības piedalīties 11.Saei-
mas vēlēšanās būs visiem 
balsstiesīgajiem Latvijas pilso-
ņiem, kuri vēlēšanu dienā būs 
sasnieguši 18 gadu vecumu.

Valkas novadā ir izveidoti 7 vēlēšanu iecirkņi:
Iecirkņa 

Nr.
Objekts Adrese

884 Pilsētas kultūras nams Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Val-
kas novads, LV 4701

885 J.Cimzes mūzikas 
skola

Semināra iela 25, Valka, Valkas 
novads, LV 4701

894 Ērģemes pamatskola Ērģemes pamatskola, Ērģeme, 
Ērģemes pagasts, Valkas novads, 
Lv 4711

898 Kārķu pagasta 
pārvalde

Ausmas, Kārķi, Kārķu pagasts, 
Valkas novads LV 4716

906 Valkas pagasta 
pārvalde

«Lugažu muiža», Valkas pagasts, 
Valkas novads, LV 4701

908 Vijciema pagasta
 pārvalde

Dalderi, Vijciems, Vijciema pa-
gasts, Valkas novads, LV 4733

909 Pagasta tautas nams Luturskola, Stepi, Zvārtavas pa-
gasts, Valkas novads, LV 4735

Vēlēšanu dienā, 17.septem-
brī, balsošanas iecirkņi vēlē-
tājiem būs atvērti no pulksten 
7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs 
balsot jebkurā vēlēšanu ie-
cirknī Latvijā vai ārvalstīs. 

Lai nodrošinātu to, ka ka-
tram vēlētājam ir tikai viena 
balss, vēlētāja pasē izdarīs at-
zīmi par dalību 11.Saeimas 
vēlēšanās.

Vēlētājiem, kuri veselības 
stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot 
vēlēšanu iecirknī, būs iespēja 
pieteikt balsošanu savā at-
rašanās vietā. Balsošanai vēlē-
tāju atrašanās vietā jāpie-

sakās no 2011.gada 7.septem-
bra līdz 17.septembrim, ies-
niedzot rakstveida pieteiku-
mu vēlēšanu iecirknī.

Informācija par iecirkņu 
darba laikiem periodā no 
2011.gada 7.septembra līdz 
16.septembrim būs publicēta 
Valkas novada mājas lapā 
www.valka.lv, informācijas 
sniegšanas vietās un vēlēšanu 
iecirkņos.

Helēna Kurme,
Valkas novada vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētāja,
tālr. 29718455
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1.	 Vispārīgā informācija
1.1.	 Konkursu «Valkas novada reklāmas un 
afišu stenda skiču projekts» (turpmāk – 
Konkurss) divās kārtās rīko Valkas novada 
dome, reģ. Nr.90009114839, Semināra iela 9, 
Valka, Valkas novads, LV-4701, tālrunis: 
64781201, 64722250, e-pasts: novads@valka.lv, 
turpmāk tekstā – (turpmāk – Rīkotājs)
1.2.	 Konkursa mērķis: izvēlēties atbilstošāko 
metu (vizualizāciju) mākslinieciski un funk-
cionāli kvalitatīviem vienota stila reklāmas un 
afišu stendiem, kurus paredzēts izvietot Val-
kas pilsētā un novada pagastu centros.
1.3.	 Konkursā var piedalīties jebkura persona 
vai personu grupa (turpmāk tekstā – Pretend-
ents), kas iesniegusi metu piedāvājumu 
Konkursam (turpmāk – Piedāvājums) atbils-
toši konkursa nolikuma  noteikumiem.
1.4.	  Konkursa priekšmets
1.4.1.	 Konkursa priekšmets ir stacionāra 
reklāmas un afišu stenda mets (vizualizācija) 
kas atspoguļo risinājumu visā novadā izvietot 
vienota stila reklāmas un afišu stendus, kas at-
bilst šādām prasībām:
1.4.2.	 novadam raksturīgi;
1.4.3.	 saderīgi ar apkārtējo vidi;
1.4.4.	 vienkāršas konstrukcijas; 
1.4.5.	 izgatavojami no izturīgiem, dabiskiem, 
pieejamiem materiāliem;
1.4.6.	 ērti lietojami ekspozīcijas nomaiņai;
1.4.7.	 ar atsevišķi nodalītu zonu mazformāta 
(līdz A5) sludinājumiem.     
1.5.	 Pretendents ir atbildīgs par to, lai 
Piedāvājums  atbilstu Autortiesību likumā no-
teiktajām normām attiecībā uz vizuālās māks-
las oriģināldarbu.
1.6.	 Ar konkursa nolikumu var iepazīties Val-
kas novada domē, Semināra ielā 9, Valkā. Elek-
troniski konkursa nolikums pieejams internetā 
www.valka.lv, kā arī saņemams, sūtot pie-
prasījumu uz adresi: novads@valka.lv.
1.7.	 Rīkotājs trīs darba dienu laikā sniedz at-
bildi uz Pretendenta rakstiski iesniegtu jau-
tājumu, kas saņemts ne vēlāk kā sešas darba 
dienas pirms Piedāvājuma iesniegšanas 
termiņa.

2.	 Piedāvājums
2.1.	 Pretendents Piedāvājumu var iesniegt 
personīgi vai pa pastu līdz 2011.gada 15.
jūnijam novada domē (Semināra iela 9, Valka, 
Valkas novads, LV- 4701).
2.2.	 Piedāvājuma sastāvs:
2.2.1.	 pieteikums (ar autora vārdu vai nosau-
kumu, rekvizītiem un kontaktinformāciju, kā 
arī devīzes atšifrējumu);  
2.2.2.	 mets (vizualizācija), uzrādot mērogu, 
izmērus, izmantojamos materiālus; 
2.2.3.	 devīze.
2.3.	 Lai nodrošinātu Pretendenta anonimitāti, 
Piedāvājumu iesniedz slēgtā veidā, apzīmētu 
ar devīzi. Ar devīzi saprot burtu un vārdu 
kopu, kas neidentificē Pretendentu un ko lieto 

anonimitātes nodrošināšanai.
2.4.	  Piedāvājumam jābūt iesaiņotam aizlīmētā 
iepakojumā, ar norādi «Reklāmas stends», 
devīze «_______». Iepakojuma kreisajā augšējā 
stūrī jānorāda konkursa nosaukums «Valkas 
novada reklāmas un afišu stenda skiču projek-
ts».
2.5.	 Pieteikums iesaiņojams atsevišķā aizlī-
mētā aploksnē ar uzrakstu: «Pieteikums».
2.6.	  Piedāvājumi, kas saņemti pēc Nolikumā 
norādītā termiņa, netiek izskatīti. 
2.7.	  Līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām Pretendents var grozīt vai at-
saukt savu Piedāvājumu.
2.8.	  Pretendents sedz visus izdevumus, kas 
saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un ie-
sniegšanu.
3.	 Piedāvājumu izvērtēšana
3.1.	 Iesniegtos Piedāvājumus izvērtē ar domes 
2010.gada 28.aprīļa lēmumu izveidota komisi-
ja. 
3.2.	  Visi Nolikumā noteiktajā kārtībā iesnieg-
tie darbi konkursa pirmajā kārtā tiek izskatīti 
konkursa komisijas sēdē 7 dienu laikā pēc no-
likuma 2.1.punktā noteiktā Piedāvājumu ie-
sniegšanas termiņa.
3.3.	 Komisijas sēdē tiek noteikti un atlasīti ne 
vairāk kā 3 labākie Piedāvājumi, kurus publi-
cē domes mājas lapā: www.valka.lv  publis-
kam balsojumam.
3.4.	  Piedāvājumi tiks vērtēti anonīmi, nosau-
cot devīzi. 
3.5.	  Konkursa uzvarētājs konkursa otrajā 
kārtā tiek noteikts ar konkursa izvērtēšanas 
komisijas lēmumu, ņemot vērā publisko bal-
sojumu.
3.6.	  Komisijai ir tiesības:
3.6.1.	 pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar 
padomdevēja tiesībām,
3.6.2.	 nevērtēt Piedāvājumus, kas neatbilst 
konkursa Nolikuma prasībām,
3.6.3.	 pieprasīt papildus informāciju no Pre-
tendentiem.
3.7. Komisijas pienākumi:
3.7.1. izskatīt Pretendentu iesniegtos Piedā-
vājumus,
3.7.2. noteikt Pretendentus publiskajam balso-
jumam un noteikt otrās kārtas uzvarētāju.
3.8. Konkursa komisijas locekļi nevar būt 
konkursa dalībnieki.
3.9. Konkursa komisijas lēmumu ieraksta 
protokolā, ko paraksta visi komisijas locekļi.
3.10. Konkursa komisijas lēmumu apstiprina 
dome. 
3.11. Konkursa balvu fonds ir Ls 100,00 (viens 
simts lati). 
3.12. Konkursa komisija ir tiesīga noteikt 
vairākus uzvarētājus, šajā gadījumā katrs 
uzvarētājs saņem proporcionālu balvu fonda 
daļu.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
K.Albergs

Ar 28.aprīļa Valkas novada domes sēdes 
lēmumu, tika nolemts izsludināt metu kon-
kursu «Valkas novada reklāmas un afišu sten-
da skiču projekts». Konkurss ilga līdz 15.
jūnijam. Tai laikā tika saņemti četri pie-
dāvājumi ar devīzēm «Skani skaļi klabatiņa, 
visā Valkas novadā», «RE2011», «Novada 
vēstis» un «AS Valkai».

Komisija 28.jūnija sēdē izvērtēja iesniegtos 
piedāvājumus. Komisijas locekļi atzina, ka 
dažas no skicēm ir dārgas un ekskluzīvas, vai 
arī citviet redzētas. Trūkst vienkāršu, oriģinālu 
ideju, kas būtu piemērotas mūsu videi. 

Izskanēja doma - varbūt kāda ideja ir mūsu 
jaunajiem māksliniekiem. Jau pašam afišu sta-
bam jābūt piesaistošam kā objektam. Lai gan 
jauni stendi ir ļoti nepieciešami, tos uzreiz nav 
iespējams veidot, jo ir nepieciešams finan-
sējums.  

Pēc diskusijām par piedāvājumiem, par 
virzīšanu otrajai kārtai – publiskajam balsoju-
mam vai konkursa iesniegšanas termiņa 
pagarināšanu, tika nolemts pagarināt konkursa 
termiņu līdz 2011.gada 1.decembrim. Ie-
priekšminētie iesniegtie darbi turpinās 
piedalīties konkursā. 

Metu konkursa «Valkas novada reklāmas un afišu stenda skiču projekts» 
NOLIKUMS

Ir beigušās vasaras brīvdienas Valkas novada BJSS fut-
bolistiem. Aizvadītas jau dažas sacensības.6.augustā Igau-
nijas pilsētā Polvā notika starptautisks turnīrs Lootosspring 
CUP. Šajā turnīrā piedalījās Valkas novada BJSS U-9 ko-
manda. Desmit igauņu komandu konkurencē izdevās 
izcīnīt 3.vietu.Spēles bija sīvas un bija jāparāda raksturs. 
Atslābināties neļāva gan pretinieki gan karstie saules stari.
Šoreiz puikas parādīja raksturu laukumā un atdeve 
atmaksājās. Skaistās medaļas, labie iespaidi un priecīgais  
noskaņojums tika vests uz Valku. Diemžēl arī šoreiz ir dar-
vas karotīte. Kad pretinieki bija sīkstāki un ātrāki, dažiem 
negribējās sakost zobus un ar vēl lielāku sportisko niknu-
mu cīnīties. Vieglāk ir meklēt citus attaisnojumus. Tomēr 
īstajā laikā un vietā tika atrasti pareizie vārdi un viss 
beidzās veiksmīgi. Jāpateicas vecākiem, kuri ir savu atbals-
tu veicināja šo braucienu. Treneris Valērijs Kriviņš

Sēļu rezultāti: 
FC Lootos - FK Valka   0:2
FK Valka - M. Reimi JK 6:0
FC Helios Tartu - FK Valka 2:1
TJK Legion - FK Valka  4:1
FC Helios Tartu - FK Valka 1:2

 Turnīra noslēguma tabula:
I  JK Tammeka Tartu EST
II  TJK Legion-Everest Tallinn EST
III  FK Valka Valka LVA
4.  FC Helios Tartu EST
5.  Tabasalu PK Tabasalu EST
6.  FC Lootos I Põlva EST
7.  JK Tammeka II Tartu EST
8.  FC Helios Võru EST
9.  FC Lootos II Põlva EST
10.  Martin Reimi JK Viimsi EST

Jaunie futbolisti piedalās 
starptautiskā turnīrā

No 9.līdz 19.augustam Staicelē no-
tika Latvijas zēnu futbola festivāls C 
grupā. Šajā turnīrā dalību ņēma Val-
kas novada sporta skolas audzēkņi. 
Valkas futbolisti kopā ar Staiceles ko-
mandu veidoja Vidzemes futbola cen-
tra komandu (VFC). Šajā grupā vēl 
startēja Rīgas futbola skola, FK Super 
Nova, Kurzemes futbola centrs. VFC 
komanda četru spēcīgu komandu 
konkurencē izcīnīja 3.vietu. Sacen-
sības notika četrās vecuma grupās. 
Pirmajā dienā ļoti saturīgu spēli 
nodemonstrēja U-9 komanda, kuri 
nonākot zaudētājos 0:2 prata at-
spēlēties un panākt neizšķirtu. Tomēr 
spēles izskaņā veiksmīgāki izrādījās 
rīdzinieki, kuri svinēja uzvaru. Diem-
žēl otrajā dienā līstot ļoti spēcīgam 

lietum, mums neveicās. Brīžiem bija 
sajūta, ka lietus līst tikai uz mūsu fut-
bolistiem. Šajā brīdī jāuzteic vārtsargi 
K.Maļcevs un A.Demidočkins, kuriem 
vienīgajiem nenolaidās rokas un 
cīnījās līdz galam. Cīņā par trešo vietu 
labi nospēlēja U-11 un U-12 koman-
das, kuras uzvarēja kurzemniekus. 
Cīņā ar FK Super Novu U-11 izcīnīja 
neizšķirtu. U-12 spēlējot otro puslai-
ku mazākumā spēles izskaņā prata 
izcīnīt uzvaru. Jāpateicas visiem, kuri 
izturēja stipro lietu un parādīja rakst-
uru. Kopā ar skaistajām medaļām, 
tika iegūtas patīkamas emocijas, 
paplašinājies draugu loks, jo puiši 
visu laiku savstarpēji komunicēja.

Treneris Valērijs Kriviņš

Latvijas zēnu futbola festivāls

Valkas novada BJSS U-9 komanda  Polvā

Valkas pagastā pašdarbības 
kolektīvi uzsāk sezonu 

• Bērnu un jauniešu teātra studija – vadītāja Jevgēnija 
Kozlovas vadībā.
• Jauniešu un pieaugušos teātra studija – vadītāja Evija 
Smane (pirmā tikšanās 6.septembris plkst. 18.00). 
• Sēļu ansamblis «Romaški» – vadītāja Nadzežda Taņi-
cina (pirmā tikšanās 7.septembris plkst. 8.30, Sēļu 
bibliotēkā). 
• Eksotisko deju grupa «Haidar» – vadītāja Mairita 
Putniņa.

Pirmklasnieki saņems novada domes 
sarūpētu dāvanu karti

Valkas novada domes deputāti 26.maijā nolēma katram 
pirmklasniekam piešķirt 10 latu vērtu dāvanu karti kan-
celejas preču iegādei . Visi novada 1.klases skolēni to sa-
ņems savā pirmajā skolas dienā. Ja arī lietas jau sarūpē-
tas, tā būs iespēja papildināt bērniem savu kancelejas 
preču klāstu. Pašlaik skolu direktori precizē informāciju 
par pirmklasnieku skaitu savā skolā.

Rolands Rastaks

Zēnu futbola festivālā Staicelē – 3.vieta



14.augustā Latvijas Etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja Vidzemes sētā noti-
ka Vidzemes novada dienas folkloras 
kopu sarīkojums «Kāzu godi Vid-
zemē». Četru stundu garumā ikvien-
am bija iespēja iepazīt senlatviešu 
kāzu tradīcijas – dažas no tām ir 
saglabājušās arī mūsdienās, bet dažas 
jau ir nedaudz piemirstas, bet vairākas 
no tām bija līdz šim neredzētas. 

Šajā pasākumā kāzu godu tradīcijas 
izdziedāja un izdejoja pavisam 18 Vid-
zemes folkloras kopas, tai skaitā – Val-
kas pilsētas kultūras nama folkloras 
ansamblis – dziesmu draugu kopa 
«Nāburgi» (vadītāja Mārīte Meļķe) un 
folkloras deju kopa «Sudmaliņas» 
(vadītāja Skaidra Smeltere). Viss bija 
kā īstās kāzās – skanēja kāzu taures, 
sēta bija saposta, kāzu galdi saklāti, 
kāzu miestiņš sagādāts un pīrāgi iz-
cepti. «Nāburgiem» bija īpašs gods un 
atbildība, jo līgavas un līgavaiņa lomā 
iejutās valcēnieši – Rūta Ieviņa un Kri-
staps Krastiņš. Savukārt, «Sudmaliņas» 
kāzās ieradās kā nelūgtie viesi jeb 
kūjnieki.

Kāzu godi sākās ar puišu un meitu 
dziesmām, lūkojoties un gaidot pre-
ciniekus, uzrunāšanu, arī atteikuma 
saņemšanu. Derību laikā tautietis, 
kopā ar vedējiem, bildināja līgavu un 
viņa apsolījās viņam piederēt. Tālāk 
sekoja izdevas ar līgavas ģērbšanu un 
sapošanu lielajam notikumam. Pirms 
došanās uz līgavaiņa māju, līgavai 
līdzi tika dots maizes klaips, ar ko tika 
cienāti kāzu viesi. Pēc līgavas sa-
gaidīšanas tautu sētā, bija maizes un 
alus rituāls, līdzināšana. Dejošana sā-
kās ar garo danci, ko izdejoja arī jaun-
ais pāris. Un tad, ne lūgti, ne aicināti 
kāzās ieradās kūjnieki – čigāni, lācis ar 
bungām un kaza, kuri izdancināja un 
ar dažādām izdarībām uzjautrināja 
visus kāzu viesus. Vispārējā jautrības 
brīdī, kad kopīgos dančos bija iesaistīts 
arī jaunais pāris, čigāni mēģināja no-
zagt līgavu. Taču līgavainim izdevās 
nosargāt savu saderēto un čigāniem 
nekas cits neatlika kā atzīt, ka šī nu lai-
kam ir tā īstā, ja jau tā tiek sargāta. 
Mičošanas rituālā līgavas zīļu vainags 
tika uzlikts jaunākajai māsai, bet pati 
līgava jau rotājās ar baltu, precētas 
sievas aubīti. 

Katrai no folkloras kopām bija uz-
ticēts vadīt kādu no rituāliem. «Nā-
burgi» ar panāksnieku dziesmām 
palīdzēja jaunajai sievai pūra dalīšanā, 
kad rakstaini pirkstaiņi, villaines un 
linu krekli tika dāvāti mātei un tēvam, 
līgavaiņa vecākiem, brāļiem un mā-

sām. Un tad jau varēja sākties lielā 
dejošana, apdziedāšanās un sadan-
cošana. 

«Esmu lepna par savējiem, īpaši par 
Rūtu un Kristapu. Viņiem šis bija īpašs 
notikums un pēc senlatviešu tradīcijām 
viņi patiesi jūtas saprecināti. Tas nebija 
viegli – visu laiku būt uzmanības cent-
rā, bet tajā pat laikā abiem bija ļoti in-
teresanti izdzīvot un izbaudīt visas 
tradīcijas. Ne katram no mums tāda 
iespēja tiek dota. Pēc pasākuma, jau 
dodoties mājup, abi jaunieši atzina, ka 
vēl joprojām esot šī pasākuma gaisotnē 
– tik ļoti tas viss bijis pa īstam. Kad abi 
būšot gatavi arī juridiski nokārtot sa-
vas laulības, noteikti aicināšot arī šīs 
dienas vedējus un vecākus,» stāsta 
folkloras ansambļa «Nāburgi» vadītāja 
Mārīte Meļķe. 

Daba kāziniekus šajā dienā īpaši 
nelutināja, bet varbūt tas bija kā vēl vi-
ens pārbaudījums – vai jaunie ne-
nobīsies no lietus, pērkona un pat zi-
bens? Nenobijās ne Rūta, ne Kristaps, 
ne arī pārējie kāzu viesi. Kāzinieki no 
lietus šaltīm gan ik pa laikam paslēpās 
zem lietus mēteļa, bet jaunais pāris 
pilnībā dabūja izjust stipro lietu. Kad 
kāzu godi tuvojās noslēgumam, jaun-
ais vīrs un sieva bija salijuši un 
izmirkuši, bet... ļoti laimīgi. Uz 
tikšanos atkāzās! 

Inguna Medne,
Valkas novada domes sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Rūta un Kristaps – laimīgi saderēti

Rūta un Kristaps pēc mičošanas

Jaunais pāris ierodas līgavaiņa mājā

Mazā kāziniece  

Tikai 32 kilometru attālu-
mā no Valkas jau 11.gadu 
Helmē,  Igaunijā notiek bez-
ceļu auto sacensības «Kla-
perjaht». Šogad – 27. un 28.
augustā. Sacensību vieta ir 
netālu no Barklaja de Tolli 
mauzoleja, neaizbraucot līdz 
Tirvas pilsētai, pēc gabaliņa 
griežamies pa labi, sekojot 
norādēm. Igauņi sola neiz-
braucamu trasi, vīriešus un 
sievietes, novārtītus dubļos 
kopā ar saviem braucamrī-
kiem un īstas kaislības – bez 
kārtīga kautiņa iztikušas ti-
kai dažas sacensības. Var 
teikt, ka šis sacensības bezce-
ļiniekiem šobrīd kļūst par 
lielākajām Eiropā.

Tā kā sacensības ilgst 2 die-
nas, ir domāts arī par kultū-
ras programmu. Sestdienas 
izklaides programma būs 

igauņu roka grupa «Met-
satöll», bet bērniem tiks ie-
kārtots rotaļu laukums. Pro-
tams, Wi-Fi internets, kā vi-
sur Igaunijā – bez maksas 
visā sacensību teritorijā. Pa-
teicoties sponsoriem, balvu 
fonds šogad ir 20 000 eiro.

Apmeklētājiem tomēr būs 
jāiegādājas ieejas biļetes – 
divdienu biļete 12 eiro, tikai 
svētdienas biļete – 5 EUR, 
vienas reizes autostāvieta 1 
EUR, bērniem, kuru augums 
mazāks nekā 1,2 m – bez 
maksas. Visas ieejas biļetes 
piedalās loterijā. Uz koncer-
tu atsevišķi biļetes nepārdo-
das, jo  «Metsatöll»  vidēji 
«smagi orientētam» igaunim 
ir kā medudmaize. Teritorijā 
vieniem nav atļauts atrasties 
bērniem līdz 16 gadu vecu-
mam. Rīkotāji brīdina – dro-
šības pasākumi būs stingri 

un to izpilde – bezierunu!
Droši var ņemt līdz savu 

telti – tiks iekārtota telšu 
pilsētiņa ar ēdināšanas punk-

tiem, ūdeni un tualetēm. 
Arnis Ozoliņš 

4x4 – tas ir «kruti»!

Ziemā bezceļu auto kluba biedri  ar saviem «monstriem» pulcējas,
 lai sakoptu citiem neizbraucamas vietas

Īpašu jautrību rada nelūgtie viesi – kūjnieki



Nu jau daudzi vairs nevar 
pat iedomāties, kas būtu Val-
kas pagasts bez Velgas die-
nām «Strautiņos», kas šogad 
te notika 7.reizi. Tas nozīmīgi 
ir ne tikai pagasta ļaudīm. 
Būt uzaicinātam viesim Vel-
gas dienās «Strautiņos» par 
godu uzskata ne tikai jaunie 
dzejnieki, bet pat dzejas ko-
rifeji. Visu šo pasākumu dvē-
sele jau no pirmsākumiem ir 
māsa Antra, kas pateicoties 
Valkas pagasta un tagad arī 
novada atbalstam, ar katru 
gadu padara šos pasākumus 
arvien interesantākus un 
daudzveidīgākus.

Bērnības sapnis – 
balerīna

Ir augusta vidus. Pie paša 
«Strautiņu» loga koši dzelte-
na kupena – tikpat kā uz 
pirkstgaliem izstiepušās pie 
loga zied sauleslīgavas. Arī 
par Antras dzīvi man gribas 
teikt – dzīvots uz pirkstga-
liem. Sākot no sapņa kļūt par 
balerīnu līdz skaudrai ikdie-
nai, kad klabinot rakstām-
mašīnas taustiņus pārraks-
tīts simtiem tūkstošu māsas 
dzejas un lugu rakstu zīmes. 

Ikviena cilvēka dvēsele var 
būt laimīga, ja tai ir iespēja 

dzīvot mājā, kur dzīvojušas 
dzimtas iepriekšējās paau-
dzes. Antrai tas ir. «Strauti-
ņu» zeme pagājušā gadsimta 
sākumā piešķirta vecamtē-
vam par brīvības cīņām un 
iegūta uz lozēm. «Vecāmāte 
un vecaistēvs bija ļoti vien-
kāršu ļaužu. Es apbrīnoju kā 
viņi prata izaudzināt manu 
tēvu Edgaru par tik ļoti 
inteliģentu cilvēku ar plašām 
garīgām interesēm. Tēvs bija 
gan Lugažu pamatskolas di-
rektors, gan pēc tam arī kol-
hoza grāmatvedis. Tēvs raks-
tīja dzejoļus un centās par to 
ieinteresēt mūs visas trīs 
māsas – mani, Velgu un Dai-
gu. Vienīgā šai «dresūrai» 
pakļāvās Velga. Viņa ļoti 
agri, apmēram 14 gadu ve-
cumā, labi pārzināja pant-
mērus un prata tos pielietot. 
Velga bija neparasts bērns – 
viņa neiedomājami daudz 
lasīja. Pat ja mūs māsas aizve-
da ciemos, Velga nevis drais-
kojās ar pārējiem bērniem, 
bet gan lasīja grāmatas, kas 
bija viesību māju grāmat-
plauktos,» bērnību ar sirds 
siltumu atceras Antra. Viņa 
atceras kādu pat kuriozu, in-
teresantu un Velgas emociju 

pasauli raksturojošu dzīves 
gadījumu: «Velga visu lasīto 
informāciju ļoti analizēja un 
uztvēra emocionāli. Lasot 
stāstu par Pavļiku Morozo-
vu, kurš komunistiskās ide-
jas vārdā nodeva pat savus 
vecākus, Velgas emocijas bija 
tik sakāpinātas, ka viņa sāka 
vemt,» atceras Antra. Lielais 
un ļoti dažādais informācijas 
daudzums ļāva viņai saprast 
daudz patiesāk un skaudrāk 
padomju laika realitāti, at-
šķirt melus un izlikšanos. 
Visus kopīgos gadus Antrai 
ļoti tuva bija Velgas garīgā 
pasaule. Velga sāka studēt 
filoloģiju Latvijas valsts uni-
versitātē un tas bija laiks, kad 
Velga māsu paņēma līdz uz 
Rīgu. Antra izmācījās mašīn-
rakstīšanas kursos un darīja 
šo darbu ļoti veikli un ta-
lantīgi. Tas bija noderīgi ne 
tikai pelnīt ikdienas iztiku, 
bet arī viņa pārrakstīja ma-
šīnrakstā pilnīgi visus māsas 
darbus, jo Velga rakstīja tikai 
rokrakstā.

Pārsteidzošā 
uzdrīkstēšanās

Kas to var vairs izvērtēt, 
kāds būtu bijis Antras un Vel-
gas mūžs, ja nebūtu 1970.ga-
dā kāda liktenīga jūlija nakts 
Rīgas centrā Strēlnieku 
laukumā. Līdz šai dienai šo 
informāciju zina ļoti maz 
cilvēku, taču tolaik tas bija 
nozīmīgs protests pastāvošai 
varai. «Strēlnieku laukumā bi-
ja izvietots finiera makets 
topošajam piemineklim. Velga 
saprata, cik tas ir liekulīgi un 
pretrunīgi, ka vara, kas pati 
savā laikā nošāva lat-viešu 
strēlniekus, gatavojas uzstādīt 
pieminekli. Velgai radās ideja 
naktī nodedzināt maketu. 
Abas māsas pierunāja vēl arī 
kursabiedreni Gundegu un 
veica rūpīgi izplānotu akciju. 
Par visu bija domāts pamatīgi 
– pat apavu zoles nosmērētas 
ar petroleju, lai milicijas su-
ņiem jauktu pēdas. Taču jau 
pēc pārdesmit minūtēm, kad 
sā-ka degt makets, meitenes 
aizturēja mašīna, kurā vīrieši 
bija tērpušies privātās drēbēs, 
bet nepārprotami saistīti ar 
čeku. Meitenēm toreiz izde-
vās palikt neapcietinātām, 

taču tas bija milzīgs pārdzī-
vojums. Atbrīvojoties mei-
tenes skrēja pāri tiltam uz 
Pārdaugavu un visu nakti 
nosēdēja Mārtiņa kapos pie 
Emīla Dārziņa kapa vietas. 
Kopš tā laika meitenes bija 
rūpīgi pastāvošās varas uz-
manītas. Velgu izslēdza no 
augstskolas. 

Atgriešanās tēva mājās
Tad abām māsām sekoja 

neliels laika periods Madonas 
pusē un atgriešanās tēva 
mājās. Nepārtrauktās izse-
košanas un emocionālie pār-
dzīvojumi saasināja Velgas 
slimību. Antra un vecāki šādos 
brīžos bija vislielākais atbalsts. 
1991.gadā neilgi pirms savas 
vārda un dzimšanas dienas 
Velga izvēlējās atstāt šo pa-
sauli.

Par šo situāciju atkal gribas 
teikt – Antra garā ir ļoti stipra 
sieviete – viņa pratusi pieņemt 
šo ļoti traģisko situāciju un 
dzīvot viegli kā uz pirkstu 
galiem, lai ar gaišumu at-
cerētos māsu ne tikai viņa, bet 
visi, kas pazina Velgu un viņas 
daiļradi. Pateicoties Antras 

uzņēmībai Velgai izdotas 12 
dzejoļu grāmatas un viena lu-
gu izlase. Antras sirdsdarbs – 
māsas literārais mantojums ir 
prasījis tik daudz laika un 
enerģijas, ka nav bijis iespēju 
daudz atlicināt laika mūzikai. 
Antra prot spēlēt klavieres un 
ar māsas vārdiem sakom-
ponējusi kādu no Velgas dze-
joļiem:

Paceļam glāzes par 
talantiem,
Par bijušiem un 
par nākošiem.
Un lai trakāk skan 
Varbūt arī manu ....

Šai dziesmai nav bijusi 
iespēja izskanēt plašāk, taču 
ja tava sirds un lūpas kādreiz 
dungo grupas «Eolika» dzie-
dāto dziesmu «Tu laimīgs 
smējies sapnī», tad zini šos 
vārdus kādreiz rakstīja Velga 
un šīm māsas izjūtām turpat 
blakām bija arī Antra. 

Sandra Pilskalne

Dzīvot uz pirkstgaliem

Antra (otrā no kreisās puses) kopā ar māsām
 Velgu un Daigu un vecākiem

Trejmeitiņas  – Antra, Velga, Daiga 1956.gadā «Strautiņos»

Šovasar novadam iedibinot jaunu tradīciju – novada 
svētkos apbalvošanai izvirzīt kādu no iedzīvotājiem 
dižļaužu statusam, Valkas pagasts izlēma – šo titulu 
godam nopelnījusi Antra Krile, kura mēģinot iecelt 
māsas Velgas Kriles literāro mantojumu saulītē, ir ļoti 
daudz darījusi Latvijai nozīmīgu kultūrvērtību sa-
glabāšanā. 

Pirmās Velgas dienas «Strautiņos». PIrmais no kr. RS  priekšsēdētājs Jānis Jurkāns, Velgas 
draudzene Gundega Miglone, Indra Brūvere, priekšplānā –Antra Krile, Pēteris Brūveris

Antra Krile pirms Velgas dienas pasākuma «Strautiņos»
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•	 25., 26.un 27.augustā Valkas pil-
sētā – gadatirgus 
•	 27.augustā plkst 19.00 Kārķu tau-
tas namā pasākums skolēniem 
«Paliec sveika, vasariņa»
•	 27.augustā plkst.12.00 Vijciema 
tautas nama atjaunošanas labdarības 
akcija. pl.22.00 Vijciema pagastā balle 
«Atvadas vasarai». Spēlē grupa «Tik 
un tā» (Saldus)
•	 Līdz 31.augustam Valkas pilsētas 
kultūras nama pirmā stāva infor-
mācijas telpā – Aleksandra Čerņenko 
(Baltkrievija) fotoizstāde «MODE. 
FOTOFINIŠS». 
•	 Līdz 31.augustam Valkas pilsētas 
kultūras nama pirmā stāva foajē un 
mazajā zālē – Lilitas Postažas (Latvi-
ja)piemiņas izstāde «Es esmu ar 
jums». 
•	 Līdz 31.augustam Valkas pilsētas 
kultūras nama mazajā zālē – Andra 
Vēža (Latvija) porcelāna izstāde «Bal-
tais trauslums». 
•	 No 29.augusta līdz 11.septembrim 
Valkas novada Centrālajā bibliotēkā 
– izstāde «Dzejniekam, rakstniekam 
Roaldam Dobrovenskim – 75»
•	 1.septembrī plkst 22.00 Lugažu 
muižā Mūzikas un kino vakars «Aris-
totelis Lugažos» 
•	 2.septembrī Valkas novada Cen-
trālās bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļā – pasākums bērniem «Burtu-
mīle atklāj lasīšanas sezonu». Krust-
vārdu mīkla, prāta spēles, burbuļu 

pūšana
•	 No 2.līdz 16.septembrim Valkas 
novada Centrālajā bibliotēkā – izstāde 
«Dzejniekam, atdzejotājam, literatūr-
kritiķim Knutam Skujeniekam – 75»
•	 No 2.līdz 16.septembrim Valkas 
novada Centrālajā bibliotēkā – izstā-
de «Gleznotājam Jānim Pauļukam – 
105»
•	 Līdz 5.septembrim Valkas novad-
pētniecības muzeja Izstāžu zālē – 
izstāde «Spēles prieks», veltīta Val-
kas pirmajai publiskajai teātra izrādei 
latviešu valodā. Īpaši iekārtotā telpā 
ikvienam ir iespēja eksperimentēt ar 
ēnām un darboties ēnu teātrī – radīt 
vizuālos tēlus ar rokām, ķermeni vai 
no papīra izgrieztām figūrām
•	 No 5.līdz 30.septembrim Lugažu 
muiža Alūksnes mākslinieces Vēsma 
Kokle – Līviņa ziedu grafikas izstāde 
, TLMS «Saulīte» izstāde un Jevgēnijas 
Kozlovas foto izstāda «Fotomirklis»
•	 10.septembrī plkst.11.00 Valkas 
novada Centrālajā bibliotēkā – tik-
šanās ar sertificētu dziednieci un 
grāmatu autori Broņislavu Plūmi
•	 10.septembrī plkst.12.00 Valkā, 
pie Valkas novada sporta skolas (Va-
roņu 35B) – Valkas novada sacensības 
riteņbraukšanā
•	 No 10.septembra Valkas Novad-
pētniecības muzejā – mākslinieces 
Tatjanas Ābeltiņas darbu izstāde
•	 Līdz 15.septembrim Valkas no-
vada Centrālās bibliotēkas lasītavā 

apskatāmi skolotājas Valdas Fjodoro-
vas gleznas un zīmējumi. Tikšanās ar 
V.Fjodorovu – dzejas dienu pasākuma 
«Krāsu un dzejas pasaulē» otrajā daļā 
15.septembrī plkst.18.00
•	 No 12.līdz 16.septembrim Valkas 
novada Centrālajā bibliotēkā – izstāde 
«Dzejnieka mūza un sargeņģelis. Tul-
kotājai Lizetei Skalbei – 125»
•	 No 16.līdz 22.septembrim Valkas 
pilsētā – akcija «Eiropas Mobilitātes 
nedēļa»
•	 No 16.līdz 30.septembrim Valkas 
novada Centrālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļā – izstāde «Rudu, 
rudu rudenīti…». Dzejoļi, tautas-
dziesmas un mīklas par rudeni, 
rudens veltēm 
•	 22., 23.un 24.septembrī Valkas 
pilsētā – gadatirgus
•	 No 23.septembra līdz 5.oktobrim 
Valkas novada Centrālajā bibliotēkā 
– izstāde «Režisoram Jānim Streičam 
– 75»
•	 29.septembrī Vijciema muižas 
svētki
•	 30.septembrī Kārķos Miķeļdienas 
tirgus
•	 No jūnija līdz decembra beigām 
Valkas novada Centrālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļā – izstāde 
«Lasi un piedalies bērnu/jauniešu 
žūrijā!» ar žūrijas kolekcijas grāma-
tām. 1. – 12.klašu skolēni aicināti kļūt 
par grāmatu lasītājiem.

Nākošās
VALKAS NOVADA 

VĒSTIS
iznāks 30.septembrī

Dzejas dienām veltīta izstāde 
«Lūk, te ir tas, kas ir, droši ņem, 
vaļā šķir» (Pēteris Brūveris)

Izstāde jaunāko klašu 
skolēniem

No 8.līdz 23.septembrim Valkas pilsētas bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļā

DZEJAS PIETURAS VALKAS 
NOVADĀ

Kopējs vakara sarīkojums 
«Gadalaiks vārdkritis»

Dzejas izplatības un 
pieejamības veicināša-
na Valkas novada attā-
lāko dzīves vietu ie-
dzīvotājiem

9.septembrī
plkst.14.00 Zvārtavas pagasta bibliotēkā
plkst.14.00 Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēkā
plkst.16.00 Valkas pagasta Sēļu bibliotēkā
plkst.16.00 Ērģemes pagasta Turnas tautas namā
plkst. 18.00 Valkas pagasta Saieta namā «Lugažu 
muiža»

Vidzemes dzejnieki, viesi:
Agnese Auniņa – Linmeijere (Rūjiena)
Inese Tora (Jaungulbene),
grāmatu izdevēja Ilona Vītola (Gulbene)
Vēsma Kokle – Līviņa (Alūksne)
ģitārists Andris Voicišs
vokāls Skaidrīte Melne,
Normunds Rudzītis (Valka)

Literārs vakars «Krāsu un dze-
jas pasaulē»

Dzejas grāmatas «Vienā 
gaismas upē iebrist» 
atvēršanas svētki

15.septembrī
plkst.18.00 Valkas pilsētas bibliotēkā

Piedalās dzejniece Aija Ābena

Sarunas dzejā un mūzikā 
«Mēs esam viens otram»

16.septembrī
plkst.14.00 Kārķu tautas namā

Piedalās dzejniece Marika Svīķe 
un mūziķis Jānis Žagariņš

Sarunas dzejā un mūzikā
 «Mēs esam viens otram»

27.septembrī plkst.18.00
Valkas pilsētas bibliotēkā

Piedalās dzejniece Marika Svīķe 
un mūziķis Jānis Žagariņš

«Dzejas dienas 2011» Valkas novadā

Informatīvo izdevumu 
Valkas pilsētā izplata 

Jauniešu dome

Strauji tuvojas rudens, kad 
atsākas arī dažādas sportiskas 
aktivitātes. Viens no pirma-
jiem sporta pasākumiem ir ik-
gadējais skriešanas seriāls 
«Optimists», kas notiek ceturt-
dienu pēcpusdienās līdz pat 
oktobra vidum. Septembra sā-
kums ir laiks, kad pie abu val-
stu robežas uz starta līnijas 
stājas masu skrējiena «Valka – 
Valga» dalībnieki. Savukārt, 
septembra otrajā pusē trīscī-
ņas (skriešana, slēpošana un 
riteņbraukšana) ietvaros no-
tiek skrējiens «Apkārt Zāģeze-
ram».

Ceturtdien, 8.septembrī no 
plkst.15.00 – 18.30 notiks ik-
gadējā Valkas novada skrie-
šanas seriāla «Optimists» – 
«Rudens 2011» pirmā kārta, 
kurā var piedalīties ikviens 
aktīvās atpūtas cienītājs, ne-
atkarīgi no vecuma, dzīves un 
darba vietas. Šis skriešanas 
seriāls notiek jau no 1986.gada. 
«Optimistā» piedalās skrējēji 9 

vecuma grupās – gan sievietes, 
gan vīrieši. Nūjotāji startē tau-
tas grupā. Skrējienu seriāls 
tradicionāli notiek 6 pavasara 
un 6 rudens kārtās. «Optimista» 
turpmākās kārtās būs 15., 22. 
un 29.septembrī, 6.un 13.ok-
tobrī. Seriāla norises vieta ir 
Valkā, mežā pie brīvdabas 
estrādes, 1 km garā marķētā 
aplī. Nosakot uzvarētājus, sum-
mē piecus labākos rezultātus. 
Atsevišķi tiek vērtētas arī ģi-
meņu komandas. 1. – 3.vietu 
ieguvēji pa vecuma grupām 
tiks apbalvoti ar balvām. Da-
lībnieki, kuri nostartēs vismaz 5 
kārtās pavasarī un vismaz 5 
kārtās rudenī, piedalīsies gal-
venās balvas – dāvanu kartes 
(sporta inventāra iegādei) iz-
lozē. Apbalvošana un galvenās 
balvas izloze paredzēta 20.ok-
tobrī. 

Piektdien, 9.septembrī norisi-
nāsies jau XIV tradicionālais 
masu skrējiens «Valka – Valga». 
Tā mērķis ir popularizēt sportu 
starp abu valstu pierobežas no-
vadiem. Starts, kā jau ierasts, 

plkst.18.00 uz Latvijas – Igauni-
jas robe-žas, Rīgas un Tartu ielu 
krustojumā (pie tiesas). Dalīb-
nieku reģistrācija gan Latvijā, 
gan Igaunijā no plkst.16.30 līdz 
17.30 robežpārejas tuvumā. 
Skolēniem iepriekšējā reģis-
trācija notiek skolās. Skrējiens 
tradicionāli notiek pa Valkas un 
Valgas ielām 3,7 km garumā. 
Skrējienā var piedalīties arī nū-
jotāji. Balvas saņems 6 skrējiena 
ātrākie vīrieši un 6 ātrākās sievi-
etes. Atsevišķi vērtēs 1.– 6.klašu 
skolēnus un 1998.gadā dzimu-
šos un vecākos skrējējus. Sko-
lēnu vērtējumā 1. – 3.vietu ie-
guvējus apbalvos ar medaļu un 
krekliņu. Absolūtā vērtējumā 
skrējiena 6 ātrākos vīriešus un 6 
ātrākās sievietes apbalvos ar 
krekliņiem un balvām. Sa-
censību dalībnieki, kuri būs 
veikuši visu distanci, varēs pie-
dalīties skrējienam veltīto T – 
kreklu ar skrējiena simboliku 
izlozē. Laimīgie numuri būs 
redzami finišā.

Sestdien, 24.septembrī 
plkst.12.00 visi aktīvās atpūtas 

cienītāji tiek aicināti uz skrējienu 
«Apkārt Zāģezeram». Šis skrē-
jiens notiek trīscīņas (skriešana, 
slēpošana un riteņbraukšana) 
ietvaros. Skrējiens notiks 9,5 km 
distancē ar startu un finišu pie 
Zāģezera. Dalības maksa Ls 
0,50 – skolēniem, Ls 1 pieau-
gušajiem, bet Valkas novada 
iedzīvotājiem dalība skrējienā 
ir bez maksas. Pēc skrējiena no-
tiks trīscīņas uzvarētāju ap-

balvošana kopvērtējumā pa 
visām iepriekšminētajām dis-
ciplīnām. Dalībnieku reģistrāci-
ja no pulksten 11.00 līdz 11.45.

Laipni aicināti visi aktīvās 
atpūtas cienītāji, līdzjutēji un 
citi interesenti!

Nadežda Blūma, 
Valkas novada domes 

sporta speciāliste

Sāksies ikgadējo skrējienu cikls


