
Nr. 43  
2013.gada 30.maijs

AR  GAN DA RĪ JU MU  UN 
NĀ KOT NES  IZ JŪ TU 

Gan kat ram cil vē kam per so
nī gi, gan sa bied rī bai ko pu mā ir 
sva rī gi pēc no teik ta dar ba cē lie na 
at ska tī ties un iz vēr tēt pa veik to, lai 
ar gū to pie re dzi un jaun ām ide jām 
va rē tu do ties uz priekš u nā kot nē, – 
ta jā, kas sā kas tū līt, ar kat ru jaun u 
se kun di kļūs tot par ta gad ni, un ta
jā, kas ska tā ma daudz tā lā kā per
spek tī vā. 

Šāds at ska ta brī dis šo brīd pie
nā cis ik vie nai Lat vi jas paš val dī bai 
– aiz va dī ti čet ri dar ba ga di, priekš ā 
– pil sē tu un no va du dom ju vē lē ša
nas.

Šī – pēc paš val dī bu re for mas, 
pirm ā sa sau ku ma de pu tā tiem 2009.
ga dā uz sākt ko pī go dar bu jaun iz
vei do ta jos no va dos ne bi ja vieg li, 
sma gā ku saim nie cis ko un or ga ni
za to ris ko dar bu pa da rī ja arī vis ap
tve ro šā eko no mis kā krī ze. Tā pēc 
šo dien ir gan da rī jums, ka mū su 
no vads ir pār va rē jis ap vie no ša nās 
grū tī bas un sta bi li zē jies arī fi nan si
āli. Aiz vien uz sve ru, ka no vads ir 
jā uz tver, uz tā at īs tī bu un cil vē ku 
dzī vi ta jā jā ska tās ko pu mā, ne vis 
da lī ti. Un man ir pa tiess prieks, ka 
esam tie šām kļu vu ši par vie nu ve
se lu mu – par no va du. Tas  notiek, 
ti kai  vis iem atīsto ties  vien mē rī gi,  
ie gul dot  lī dzek ļus  kā pil sē tas, tā 
pa gas tu in fra struk tū ras  at  īs tī bā   
un cen šo ties no dro ši nāt  ie dzī vo
tā jiem  kva li ta tī vus  pa kal po ju mus.  
Lai to pa veik tu, ļo ti sva rīgs ir gan 
no va da do mes de pu tā tu, gan ko
man das, gan spe ci ālis tu sa ska ņots 
darbs. Sa sniegt šā du kon struk tī vu 
sa dar bī bu – tas bi ja, ir un arī nā kot
nē tam jā būt gal ve na jam uz de vu
mam. 

Tikai  pateicoties  ko mandas  
darbam  un  deputātu  at bal stam,  
kopīgi    paveikti  daudzi  novadam  
ne pieciešami  dar bi. Ja vē rī gi ie
ska tās fi nan šu do ku men tos, kas 
rak stu ro no va da saim nie cis ko dar

bī bu, tad jā sa ka, ka mū su no vads 
ša jos četr os ga dos bi jis kā mil zīgs 
būv lau kums. No 2009.ga da 1.jū li ja 
līdz 2012.ga da bei gām paš val dī bā 
eks plu atā ci jā no do ti 37 ob jek ti par 
17588131 la tu. Vis vai rāk pa veikts 
no va da in fra struk tū ras sa kār to ša
nā. Īs te no ti ūdens saim nie cī bas un 
ka na li zā ci jas tīk lu sa kār to ša nas 
pro jek ti, no piet nas rū pes vel tī tas 
ie lu, ce ļu, til tu re kon struk ci jai un 
uz la bo ša nai, lie li ir ie gul dī ju mi 
sil tum saim nie cī bas at īs tī ša nā, iz
man to tas ie spē jas uz la bot arī ci tas 
saim nie cis kas va ja dzī bas. Var būt 
ātr āk ie dzī vo tā ji ie rau dzī ja un no
vēr tē ja pa veik to iz glī tī bas, kul tū
ras, spor ta būv ju re no vā ci jā un uz
la bo ša nā, vi des sa kop ša nā. Paš val
dī bas va dī bai pa tie su gan da rī ju mu 
sniedz ik vie nā pa gas tā pa veik tais 
– vai tā bū tu spor ta zā le Kār ķos 
vai Vij cie mā, vai sa ie ta nams Val
kas pa gas tā, vai ie lu un ce ļu sa kār
to ša na Ēr ģe mē un Zvār ta vā, vai 
māk slas sko las re no vā ci ja un ko ģe
ne rā ci jas sta ci jas iz bū ve Val kā. Ne
ap šau bā mi, šo pro jek tu īs te no ša nā 
iz man tots lie la ap joms Eiro pas fon
du lī dzek ļu. Prie cē arī ie dzī vo tā ju 
ak ti vi tā te, ap vie no jo ties kop ie nu 
bied rī bās un īs te no jot lie lis kus pro
jek tus pa gas tu un pil sē tas dzī ves 
vi des sa kār to ša nai un uz la bo ša nai. 
Pro tams, ne vi su, ko vē lē tos re dzēt 
un ie gūt, ie spē jams iz da rīt uz reiz. 
Bet ne kas ne ap stā jas. Arī šo gad jau 
no rit un nā kot nē īs te no ja mi dau dzi 
dar bi, lai tur pi nā tos ša jos četr os ga
dos uz sāk tais. 

Mūs, pro tams, sa trauc tas, ka ne
pie tie ka mi ak tī va ir uz ņē mēj dar bī
ba no va dā, ka jo pro jām ir augsts 
bez dar ba lī me nis un kriet nu lī dzek
ļu da ļu jā at vēl so ci āla jiem pa bal
stiem. Diem žēl šo so ci āl eko no mis
ko grū tī bu pār va rē ša na nav ti kai 
vie nas paš val dī bas kom pe ten cē. 
Ta ču no va dā nā ka ma jā plā no ša nas 

pe ri odā plā nots 10 mil jo
nu la tu liels ie gul dī jums 
in dus tri ālās zo nas at īs tī
bai Val kā. Aiz vien esam 
ga ta vi sa dar bī bai un uz ņē
mēj dar bī bas at bal stī ša nai. 
Lai no va dā at griez tos un 
šeit sa vu dar ba dzī vi vei
do tu jaun ie cil vē ki, do me 
ar sti pen di jām at bal sta no
va dam ne pie cie ša mu spe
ci ālis tu stu di jas. 

Es mu gan da rīts, ka mū
su no va dā ir sa kār to ta iz
glī tī bas sis tē ma. Val kas 
ģim nā zi jā ir ie spē ja ie gūt 
vi dē jo iz glī tī bu. Ce rī gi vei
do jas sa dar bī ba arod iz glī
tī bā ar Val gas pro fe si onā li 
teh nis ko sko lu. Ne mir kli 
nav bi ju si do ma lik vi dēt 
kā du sko lu pa gas tos. Ne 
ti kai iz glī to ša nās, bet arī 
ak tī va ār pus stun du dzī
ve rit mū su lau ku sko lās, 
ku ras, līdz ās kul tū ras ie
stā dēm, arī ir īs ti vie tē jie 
kul tū ras un iz glī tī bas cen
tri, kas pul cē bēr nus, jaun
ie šus, ci tus sa va pa gas ta 
ļau dis. Ar pa tie su sa vas 
mi si jas ap zi ņu dar bo jas 
arī no va da mū zi kas, māk
slas, spor ta sko las, bēr nu 
un jaun ie šu centrs «Mi ce”. 
Aiz vien ir pa tī ka mi uz zi nāt 
par mū su jaun ās pa au dzes 
sa snie gu miem gan mā cī
bās, gan da žā dās māk sli
nie cis kās un sa bied ris ki 
ak tī vās iz paus mēs. Do mes 
sti pen di jas un ik ga dē jā iz
cil nie ku pie ņem ša na ir 
vie na no mū su tra dī ci jām, 
ar ku ru vē la mies stip ri nāt 
jau nat nē ap zi ņu, ka vi ņi ir 
mums sva rī gi un vi ņu vei
kums – no zī mīgs. 

IN FOR MĀ CI JAI

No 01.07.2009. līdz 01.01.2013:
Val kas no va dā eks plu atā ci jā no do ti 37 •	

ob jek ti par ko pē jo sum mu LVL 17588191, 
tai skai tā LVL 6661919 – ko ģe ne rā ci jas 
sta ci ja.

Būv nie cī bas ie strā des 2013.ga dā:
Ūdens saim nie cī bas II kār tas tur pi nā•	

jums Val kā (LVL 600000);
Tā la vas ie las re kon struk ci ja, pos•	

mā no Ausek ļa līdz Va ro ņu ie lai (LVL 
233713,88);

Tau tas na ma at jau no ša na Vij cie mā •	
(LVL 364000);

Rī gas ie las 22, 24 ie tves iz bū ve (75627 •	
LVL);

Ūdens saim nie cī bas pro jekts Ēr ģe mes •	
pa gas tā (pro jek tē ša na un celt nie cī ba, 
LVL 470 000);

Ūdens saim nie cī bas II kār ta Kār ķu pa•	
gas tā (pro jek tē ša na un būv nie cī ba 1,5 
km, LVL 324000);

Ho ke ja lau ku ma iz bū ve un pel dvie tas •	
lab ie kār to ša na Ēr ģe mē (LVL 20000);

Mā ju sil ti nā ša na – 3 mā jas (SI A «Val kas •	
nam saim nieks»).

Teh nis kie pro jek ti:
Tran zīt mar šruts 2,1 km Rī gas ie la un •	

Zem ga les ie las pos mam no Rai ņa līdz Rī
gas ie lai;

Ro ta ļu lau kums pie PI I «Pa sa ci ņa» •	
(60000 LVL);

Mū zi kas sko las sil ti nā ša na.•	
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Val kas no va da do mes 25.ap rī ļa 
sē dē pie ņem tie lē mu mi

2013.ga da 1.sep tem brī iz sniegt •	
kat ram Val kas no va da iz glī tī bas 
ie stā žu 1.kla ses sko lē nam dā va
nu kar ti kan ce le jas pre ču ie gā dei 
Ls 10 vēr tī bā.

Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku•	
mus Nr.10 «Val kas no va da sa
bied ris kās kār tī bas no tei ku mi».

No slēgt ar SI A «A.Kār kli ņas •	
dok to rāts» sa dar bī bas lī gu mus 
par tel pu bez at lī dzī bas lie to ša
nu paš val dī bas ēkā uz lai ku līdz 
10 ga diem ar no sa cī ju mu, ka 
«A.Kār kli ņas dok to rāts» no dro
ši na ie dzī vo tā jiem ve se lī bas ap
rū pes pie eja mī bu: Kār ķu pa gas ta 
«Aus mās» ar ko pē jo pla tī bu 75 m2 
un Ēr ģe mes pa gas ta «Ar kā di jās» 
ar ko pē jo pla tī bu 18,37 m2.

Uz sākt Val kas no va da ilg tspē•	
jī gas at  īs tī bas stra tē ģi jas 2013.– 
2037.ga dam iz strā di. No teikt at
bil dī go par stra tē ģi jas iz strā di 
– Val kas no va da do mes At  īs tī bas 
un plā no ša nas no da ļas va dī tā ju. 
Iz vei dot stra tē ģi jas iz strā des va
dī bas gru pu šā dā sa stā vā: Val kas 
no va da do mes priekš sē dē tājs, 
Val kas no va da do mes iz pil ddi
rek tors,Val kas no va da do mes At
tīs tī bas un plā no ša nas no da ļas 
va dī tājs, Val kas no va da do mes 
At  īs tī bas un plā no ša nas no da ļas 
va dī tā ja viet nieks, Te ri to ri jas plā
no ša nas da ļas va dī tājs, Val kas no
va da do mes Būv val des va dī tājs, 
Vid ze mes plā no ša nas re ģi ona Te
ri to ri jas plā no ša nas no da ļas va dī
tājs.

Ap stip ri nāt Val kas no va da ilg
tspē jī gas at  īs tī bas stra tē ģi jas iz
strā des dar ba uz de vu mu un iz
pil des ter mi ņus.

Uz sākt Val kas no va da at  īs tī bas •	
prog ram mu 2010. – 2016.ga dam 
ak tu ali zā ci ju. No teikt at bil dī go 
par prog ram mas ak tu ali zā ci ju – 
Val kas no va da do mes At  īs tī bas 
un plā no ša nas no da ļas va dī tā ju. 
Iz vei dot prog ram mas ak tu ali zā
ci jas va dī bas gru pu šā dā sa stā vā: 
Val kas no va da do mes priekš sē dē
tājs; Val kas no va da do mes iz pil
ddi rek tors, Val kas no va da do mes 
At  īs tī bas un plā no ša nas no da ļas 
va dī tājs, Val kas no va da do mes 
At  īs tī bas un plā no ša nas no da ļas 
va dī tā ja viet nieks, Te ri to ri jas plā
no ša nas da ļas va dī tājs, Val kas no
va da do mes Būv val des va dī tājs, 
Val kas no va da do mes At  īs tī bas 
un plā no ša nas no da ļas At  īs tī bas 
un pro jek tu da ļas va dī tājs, Vid ze
mes plā no ša nas re ģi ona Te ri to ri
jas plā no ša nas no da ļas va dī tājs.

Ap stip ri nāt Val kas no va da at
tīs tī bas prog ram mu 2010. – 2016.
ga dam ak tu ali zā ci jas dar ba uz de
vu mu un iz pil des ter mi ņus.

Iz strā dāt un ie sniegt pro jek ta •	
pie tei ku mu «Vij cie ma tau tas na
ma in fra struk tū ras ie rī ko ša na» 
iz slu di nā tās vie tē jās at  īs tī bas 
stra tē ģi jas pro jek tu kon kur sa V 
kār tā LAP 413.pa sā ku ma «Lau
ku eko no mi kas da žā do ša na un 
dzī ves kva li tā tes vei ci nā ša na 
vie tē jo at  īs tī bas stra tē ģi ju īs te
no ša nas te ri to ri jā» 1.rī cī bai «Brī
vā lai ka pa va dī ša nai pa re dzē tās 
in fra struk tū ras ie rī ko ša na un 
piln vei do ša na vie tē jiem ie dzī vo
tā jiem». Pro jek ta ko pē jās iz mak

sas 18150,00 LVL, no ku rām at
tie ci nā mās iz mak sas ir 15 000,00 
LVL. ES fi  nan sē jums ir 90% no 
at  ie ci nā ma jām iz mak sām jeb 
13 500,00 LVL. Val kas no va da do
mes līdz fi  nan sē jums at  ie ci nā mo 
iz mak su seg ša nai ir 1500,00 LVL 
un ne at  ie ci nā mo iz mak su (PVN 
21%) seg ša nai – 3150,00 LVL (ko
pā 4650,00 LVL). 

Iz strā dāt un ie sniegt pro jek ta •	
pie tei ku mu «Bēr nu ro ta ļu lau ku
ma ie rī ko ša na Val kas pil sē tā» iz
slu di nā tās vie tē jās at  īs tī bas stra
tē ģi jas pro jek tu kon kur sa V kār tā 
LAP 413.pa sā ku ma «Lau ku eko
no mi kas da žā do ša na un dzī ves 
kva li tā tes vei ci nā ša na vie tē jo at
tīs tī bas stra tē ģi ju īs te no ša nas te ri
to ri jā» 1.rī cī bai «Brī vā lai ka pa va
dī ša nai pa re dzē tās in fra struk tū
ras ie rī ko ša na un piln vei do ša na 
vie tē jiem ie dzī vo tā jiem». Pro jek ta 
ko pē jās iz mak sas 18 150,00 LVL, 
no ku rām at  ie ci nā mās iz mak sas 
ir 15 000,00 LVL. ES fi  nan sē jums 
ir 90% no at  ie ci nā ma jām iz mak
sām jeb 13 500,00 LVL. Val kas 
no va da do mes līdz fi  nan sē jums 
at  ie ci nā mo iz mak su seg ša nai ir 
1500,00 LVL un ne at  ie ci nā mo 
iz mak su (PVN 21%) seg ša nai ir 
3150,00 LVL (ko pā 4650,00 LVL). 

Līdz fi  nan sēt bied rī bas «Val kas •	
Dā mu klubs» struk tūr vie nī bas 
Val kas no va da li te rā rā ap vie nī ba 
iz strā dā to pro jek ta ie snie gu mu 
«Li te rā rās jaun ra des ap zi nā ša na, 
vei ci nā ša na un sa gla bā ša na Val
kas no va dā» Ls 250 ap jo mā.

Lai no dro ši nā tu pro jek ta •	
«Ūdens saim nie cī bas at  īs tī ba 
Val kā, 2.kār ta» da ļē ju re ali zā ci
ju, ņemt aiz ņē mu mu LVL 374 233 
ap mē rā no LR Valsts ka ses ar at
lik to aiz ņē mu ma at mak su. Aiz
ņē mu ma at mak sā ša nu veikt 22 
ga du lai kā no aiz ņē mu ma sa ņem
ša nas brī ža ar at lik to mak sā ju mu 
– 2 ga di, mak sā jot LR Valsts ka ses 
no teik to ak tu ālo mai nī go vie na 
ga da pro cen tu lik mi par aiz ņē
mu ma lie to ša nu.

Ap stip ri nāt Val kas no va da Bēr•	
nu jau nat nes spor ta sko las da lī bu 
šā dās or ga ni zā ci jās:
– Lat vi jas viegl at lē ti kas sa vie nī bā;
– Lat vi jas fut bo la fe de rā ci jā;
– Lat vi jas šau ša nas fe de rā ci jā;
– Bied rī bā «Lat vi jas spor ta iz glī tī
bas ie stā žu di rek to ru pa do me».

Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku•	
mus Nr.11 «Gro zī ju mi 2012.ga
da 27.de cem bra sais to ša jos no
tei ku mos Nr.26 «Val kas no va da 
paš val dī bas 2013.ga da pa mat bu
džets»».

Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku•	
mus Nr.12 «Ap stā dī ju mu ap saim
nie ko ša na un aiz sar dzī ba».

Slēgt ne ap dzī vo ja mo tel pu no•	
mas lī gu mu ar SI A «Bal tic ac
countancy so lu ti ons» par tel pām 
Rī gas ie lā 22, Val kā, no sa kot tel
pu no mas no tei ku mus, kā di bi ja 
tel pu Rī gas ie lā 22, Val kā no mas 
lī gu mā ar SI A «SAN».

Ap stip ri nāt SI A «Val kas Nam•	
saim nieks», ju ri dis kā ad re se Rī
gas ie la 22, Val ka, ga da pār ska tu 
par 2012.ga du.

Ap stip ri nāt SI A «Val kas pil sē•	
tas tir gus», ju ri dis kā ad re se Rī gas 

ie la 7A, Val ka, ga da pār ska tu par 
2012.ga du.

Iz strā dāt un ie sniegt pro jek•	
ta pie tei ku mu «Ār a vin gro ša nas 
lau ku mu ie rī ko ša na Val kas pa
gas tā» iz slu di nā tās vie tē jās at  īs
tī bas sta tē ģi jas pro jek tu kon kur
sa V kār tā LAP 413.pa sā ku ma 
«Lau ku eko no mi kas da žā do ša na 
un dzī ves kva li tā tes vei ci nā ša na 
vie tē jo at  īs tī bas stra tē ģi ju īs te no
ša nas te ri to ri jā». Pro jek ta ko pē jās 
iz mak sas 5000,00 LVL, no ku rām 
at  ie ci nā mās iz mak sas ir 4132,23 
LVL. ES fi  nan sē jums ir 90% no 
at  ie ci nā ma jām iz mak sām jeb 
3719,01 LVL. Val kas no va da do
mes līdz fi  nan sē jums – 413,22 
LVL. PVN 21% vai 867,77 LVL ir 
ne at  ie ci nā mās iz mak sas. 

At bal stīt Zvār ta vas pa gas ta •	
bied rī bas «At ro di lai ku sev» iz
strā dā to pro jek ta ie snie gu mu 
«Zvār ta vas pa gas ta paš darb nie ki 
re dza mi sev un ci tiem», kas iz
strā dāts ie snieg ša nai ES LE ADER 
prog ram mas at klā ta pro jek tu ie
snie gu mu kon kur su iz slu di nā tai 
V kār tai Lau ku at  īs tī bas prog
ram mas 2007. – 2013.ga dam pa
sā ku ma «Vie tē jās at  īs tī bas stra
tē ģi jas» ie tva ros ap stip ri nā tās 
vie tē jās at  īs tī bas stra tē ģi jas ie vie
ša nai. Ko pē jās pro jek ta iz mak sas 
LVL 1174,50, ES līdz fi  nan sē jums 
LVL 1057,05 vai 90%. Ja pro jekts 
tiks at bal stīts no LE ADER prog
ram mas, Val kas no va da do me 
pie da lī sies ar līdz fi  nan sē ju mu 
LVL 117,45 vai 10% ap mē rā.

Ap tu rēt Val kas no va da vē lē ša•	
nu ko mi si jas lo cek les Li li tas Frei
ma nes dar bī bu vē lē ša nu ko mi si
jā. Aiz stāt ie priekš mi nē to ko mi
si jas lo cek li ar Li gi tu Vi di ņu, līdz 
jaun as Val kas no va da vē lē ša nu 
ko mi si jas ie vē lē ša nai.

At bal stīt Val kas ģim nā zi jas un •	
Val kas pa mat sko las da lī bu Iz
glī tī bas un zi nāt nes mi nis tri jas 
iz slu di nā ta jā pro jek tu kon kur sā 
«Spor ta in ven tā ra ie gā de mā cī bu 
priekš me ta «Sports» īs te no ša nai 
iz glī tī bas ie stā dēs». Pro jek tu at
bal stī ša nas ga dī ju mā no dro ši nāt 
līdz fi  nan sē ju mu: Val kas ģim
nā zi jas ie snieg ta jā pro jek tā – Ls 
1498,60, Val kas pa mat sko las ie
snieg ta jā pro jek tā – Ls 1589,50. 

No teikt, ka  at kri tu mu ap saim•	
nie ko ša na ir Val kas no va dā stra
tē ģis ki sva rī ga no za re.

Pār dot par brī vu ce nu – 800 Ls •	
(as to ņi sim ti la ti) ar PVN kra vas 
spe ci ālo uguns dzē sē ju au to ma
šī nu GAZ 66 (valsts re ģis trā ci jas 
Nr.BU5211), ie skai tot nau du Val
kas no va da do mes kon tā

Līdz fi  nan sēt Ēr ģe mes pa gas ta •	
ne for mā lās ve cā ku gru pas «Mēs 
bēr nī bai» pro jek tu «Ēr ģe mes pa
mat sko las pirm sko las gru pas ro
taļ lau ku ma uz la bo ša na» 421,68 
LVL vai 600 EUR ap mē rā, ja pro
jekts tiks at bal stīts «Sa bied rī ba 
ar dvē se li» 2013.ga da pro jek tu 
kon kur sa ie tva ros, ku ru or ga ni zē 
bied rī ba «Lau ku par tne rī ba Zie
meļ gau ja», sa dar bī bā ar Nī der lan
des«Ko nin klij ke Ne der landsche 
Hei de ma at scap pij» fon du. v

Val kas no va da do mē

30.ap rī lī Val kas no va da do
me un SI A «Vid ze mes ener go
celt nieks» pa rak stī ja lī gu mu par 
ūdens ap gā des un ka na li zā ci jas tīk
lu re kon struk ci ju un pa pla ši nā ša
nu Val kā. Tīk lu re kon struk ci ja un 
iz bū ve no jaun a no tiks Eiro pas Sa
vie nī bas (ES) Ko hē zi jas fon da līdz
fi  nan sē tā pro jek ta «Ūdens saim nie
cī bas pa kal po ju mu att  īs tī ba Val kā, 
II kār ta» (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPI A/
VIDM/016) ie tva ros. 

Sa ska ņā ar no slēg to lī gu mu, tiks re
kon stru ēti 886 m eso šo ūdens ap gā des 
tīk lu Tā la vas un Pum pu ra ie lās, kā 
arī 204 m ka na li zā ci jas tīk lu Tā la vas, 
Be ve rī nas un Va ro ņu ie lās. Bez tam, 
tiks iz bū vē ti arī jaun i ūdens ap gā des 
(2364,1 m) un ka na li zā ci jas (1979,7 
m) tīk li Blau ma ņa, Va ro ņu, Tā la vas, 
Pum pu ra, Tē rau da, Lī vu, Be ve rī nas 
un Val de mā ra ie lās. Vēl ie priekš mi
nē tā pro jek ta ie tva ros tiks iz bū vēts 
ūdens va da atz  ars (465 m ga ru mā), 
kas no dro ši nās ūdens ap gā di Lauk
teh ni kas ra jo nam no Val kas pil sē tas 
cen tra li zē tā ūdens ap gā des sis tē mas.

Lī gu ma ko pē jās iz mak sas ir Ls 
645 091,75 la ti, no at  ie ci nā mām iz
mak sām Ls 408 131,21 fi  nan sē ES Ko
hē zi jas fonds, bet Ls 21 480,59 no at
tie ci nā mām iz mak sām tiek seg ta no 
Val kas no va da do mes/fi  nan sē ju ma 
sa ņē mē ja lī dzek ļiem. At bil sto ši lī gu
ma no sa cī ju miem, būv dar bi jā pa veic 6 
mē ne šu lai kā no to uz sāk ša nas brī ža.

Pro jek ta mēr ķis ir ūdens ap gā des 
un no tek ūde ņu sa vāk ša nas un at
tī rī ša nas kva li tā tes uz la bo ša na un 
ūdens saim nie cī bas pa kal po ju mu pie
eja mī bas pa pla ši nā ša na, no dro ši not 
kva li ta tī vu dzī ves vi di, sa ma zi not 
vi des pie sār ņo ju mu un ūdens til pju 
eit ro fi  kā ci ju, sek mē jot ūdens re sur su 
un ener go re sur su ra ci onā lu iz man to
ša nu. v

PRO JEK TU «ŪDENS SAIM NIE CĪ BAS 
PA KAL PO JU MU AT TĪS TĪ BA 

VAL KĀ, II KĀR TA» LĪDZ FI NAN SĒ 
EIRO PAS  SA VIE NĪ BA.

FI NAN SĒ JU MA SA ŅĒ MĒJS ŠĪ 
PRO JEK TA IE TVA ROS IR VAL KAS 

NO VA DA DO ME.
PRO JEK TA AD MI NIS TRA TĪ VĀS, 

FI  NAN ŠU UN TEH NIS KĀS 
VA DĪ BAS UZ RAU DZĪ BU 

NO DRO ŠI NA 
LR VI DES AIZ SAR DZĪ BAS UN 

RE ĢI ONĀ LĀS AT TĪS TĪ BAS 
MI NIS TRI JA. 

Ie gul dī jums Ta vā nā kot nē!

No slēgts lī gums par 
ūdens ap gā des un ka na li zā ci jas 

tīk lu re kon struk ci ju/
pa pla ši nā ša nu Val kā

Teksts:Edu ards Iv ļevs,Valkasnovada
domesAttīstībasunprojektudaļas
projektuvadītājs,Projektakoordinators

Valkas novada 
dome

EIROPAS SAVIENĪBA
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2013.ga da 1.jū ni jā Lat vi jā 
no tiek paš val dī bu vē lē ša nas. Bū
sim ak tī vi un at bil dī gi iz lem sim 
to, kas turp mā kos 4 ga dus va dīs 
no va du, kā dzī vo sim un strā dā
sim Val kas no va dā!

BAL SO ŠA NAS KĀR TĪ BA 
VĒ LĒ ŠA NU IE CIR KNĪ

1. Bal sot jā do das uz vē lē ša nu ie
cir kni, ku ra vē lē tā ju sa rak stā esat 
re ģis trēts! Ci tā ie cir knī bal sot nav 
ie spē jams. Sa vu ie cir kni vē lē tā
ji var no skaid rot pa zi ņo ju mā par 
paš val dī bu vē lē ša nām, Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes tī
mekļa vietnē vai pa CVK uz zi ņu 
tāl ru ni 67049999.
2. Vē lē ša nu die nā, 1.jū ni jā, vē lē
ša nu ie cir kņi strā dās no pulk sten 
7.00 līdz 22.00. Paš val dī bu vē lē ša
nās ir ie spē ja no bal sot arī ie priekš. 
Ie cir kņu dar ba laiks ie priek šē jās 
bal so ša nas die nās:
• treš dien, 29.mai jā: no plkst. 
17.00 līdz 20.00;
• ce tur tdien, 30.mai jā: no plkst. 
9.00 līdz 12.00;
• piekt dien, 31.mai jā: no plkst. 
10.00 līdz 16.00.

Iz man tot ie spē ju bal sot ie priekš 

var jeb kurš vē lē tājs, kurš ne va rēs 
ie ras ties vē lē ša nu ie cir knī vē lē ša
nu die nā.
3. Bal so ša nas do ku ments ir pa se 
vai per so nas ap lie cī ba. Do do ties 
vē lēt, ie tei cams ņemt līdz i arī pa
zi ņo ju mu par vē lē ša nām. To mēr 
pa zi ņo jums nav bal so ša nas do
ku ments, tam ir ti kai in for ma tī va 
no zī me. Ja pa zi ņo ju mu ne esat sa
ņē mis vai tas no zau dēts, tie sī bas 
vē lēt sa gla bā jas. 
4. Ie ro do ties ie cir knī, uz rā diet pa
si vai per so nas ap lie cī bu un do
die ties pie re ģis trā ci jas gal da, kur 
ir no rā de ar Jū su kār tas nu mu ru 
vē lē tā ju sa rak stā!
5. Lai sa ņem tu bal so ša nas do
ku men tus, pa rak stie ties vē lē tā ju 
sa rak stā! Vē lē ša nu ie cir kņa dar
bi nieks Jums iz sniegs vē lē ša nu 
ap lok sni un vē lē ša nu zīm ju kom
plek tu. Pār bau diet, vai uz ap lok
snes ir Jū su ie cir kņa zī mogs, jo 
de rī gas ir ti kai ap zī mo go tas vē lē
ša nu ap lok snes.
6. Bal so ša nai iz vē lie ties vē lē ša nu 
ka bī ni vai no da lī ju mu! Kat ram vē
lē tā jam ir tie sī bas bal sot aiz klā ti 
un sa vu iz vē li iz da rīt pa šam.
7. Lai no bal so tu, no 3 vē lē ša nu zī
mēm iz vē lie ties vie nu – ar to kan
di dā tu sa rak stu, par ku ru vē la ties 
bal sot. 
8. Vē lē ša nu zī mē var:
1) ar «+» atz  ī mēt kan di dā tus, ku
rus īpa ši at bal stāt,

2) iz svīt rot kan di dā tus, ku rus ne
at bal stāt,
3) ne iz da rīt ne kā das atz  ī mes.
9. Ap lok sni aiz lī mē jiet un ie me tiet 
vē lē ša nu kas tē!

BAL SO ŠA NA VĒ LĒ TĀ JA 
AT RA ŠA NĀS VIE TĀ

No 27.mai ja līdz vē lē ša nu die
nai, 1.jū ni jam, vē lē tā ji, ku ri ve se
lī bas stā vok ļa dēļ ne var no kļūt vē
lē ša nu ie cir knī, var pie teikt bal so
ša nu sa vā dzī ves vie tā. Šo ie spē ju 
vē lē tā ji var iz man tot, ja vē lē ša nu 
die nā at ra dī sies sa va vē lē ša nu ie
cir kņa te ri to ri jā.

Lai pie teik tu bal so ša nu dzī
ves vie tā, jāuzraksta iesniegums, 
ku rā jā no rā da: vē lē tā ja vārds, uz
vārds, per so nas kods, ad re se, kur 
jā ie ro das vē lē ša nu ko mi si jai, ēkas 
ār dur vju kods, ja tāds ir, un kon
takt  āl ru nis. 

Ie snie gums jā no gā dā iecirknī, 
kurā vēlētājs reģistrēts. Ie snie gu
mu ie cir knī drīkst no gā dāt jeb ku
ra vē lē tā ja uz ti cī bas per so na. Vē
lē tā ja uz ti cī bas per so na ie snie gu
mu vē lē tā ja vār dā var aiz pil dīt arī 
uz vie tas vē lē ša nu ie cir knī. 

Vē lē ša nu ie cir kņi ie snie gu mus 
pie ņems šā dos lai kos:
• pirm dien, 27.mai jā: no plkst. 
16.00 līdz 20.00;
• otr dien, 28.mai jā: no plkst.9.00 
līdz 13.00;
• treš dien, 29.mai jā: no plkst. 

17.00 līdz 20.00;
• ce tur tdien, 30.mai jā: no plkst. 
9.00 līdz 12.00,
• piekt dien, 31.mai jā: no plkst. 
10.00 līdz 16.00,
• sest dien, 1.jū ni jā: no plkst. 7.00 
līdz 12.00.

Pie teikt bal so ša nu vē lē tā ja at ra
ša nās vie tā var arī vē lē ša nu die nā 
pēc pulk sten 12.00, ta ču jā ņem vē
rā, ka ša jā ga dī ju mā vē lē ša nu ko
mi si ja iz brauks pie vē lē tā ja, ja va
rēs pa spēt ie ras ties vē lē tā ja at ra ša
nās vie tā līdz bal so ša nas bei gām, 
pulk sten 22.00.

Val kas no va dā jā ie vēl 15 de pu tā
ti no 3 de pu tā tu kan di dā tu sa rak
stiem (iz lo zē no teik ta jā se cī bā):

Par ti ja «VIE NO TĪ BA», «Cen tris
kā par ti ja LAT VI JAS ZEM NIE KU 
SA VIE NĪ BA»; Vid ze mes par ti ja; 
Na ci onā lā ap vie nī ba «Vi su Lat
vi jai!» – «Tēv ze mei un Brī vī bai/
LNNK».

Pa pil dus in for mā ci ja par bal so
ša nas ie spē ju: pa tāl ru ni 67049999 
(kat ru die nu no plkst. 8.00 līdz 
20.00, 31.mai jā un 1.jū ni jā – no 
plkst. 7.00 līdz 24.00).

Vai rāk in for mā ci jas par ak tu
āliem jau tā ju miem, kas sais tī ti ar 
paš val dī bu vē lē ša nām, no va da 
do mes vē lē ša nām re ģis trē tā jiem 
de pu tā tu kan di dā tu sa rak stiem: 
Cen trā lās vē lē ša nu ko mi si jas mā
jas la pā www.cvk.lv un no va da 
mā jas la pā www.val ka.lv v

3

Paš val dī bu vē lē ša nas 
2013

Sa ska ņā ar Val kas no va da do mes 2013.ga da 
25.ap rī ļa lē mu mu Nr.6, 5.§. «Par Val kas no va da at  īs
tī bas prog ram mas 2010. – 2016.ga dam ak tu ali zā ci ju» 
ir uz sāk ta Val kas no va da at  īs tī bas prog ram mas ak
tu ali zā ci ja.

Val kas no va da do me 2011.ga da 30.mar tā ap stip
ri nā ja Val kas no va da at  īs tī bas prog ram mu 2010.– 
2016.ga dam. Ņe mot vē rā, ka no 13.10.2011. stā jās 
spē kā jauns Te ri to ri jas at  īs tī bas plā no ša nas li kums 
(ap stip ri nāts 01.12.2011.), kas no sa ka Te ri to ri jas at  īs
tī bas plā no ša nu vie tē jā lī me nī, ir sa ga ta vots arī vei ca
mā dar ba uz de vums un iz strā des gra fi ks, lai uz sāk tu 
Val kas no va da at  īs tī bas prog ram mas 2010. – 2016.
ga dam ak tu ali zā ci ju.

At  īs tī bas plā no ša nas do ku men ta ak tu ali zē to re
dak ci ju plā nots iz strā dāt līdz 2013.ga da 30.de cem
brim.

Val kas no va da do me aici na no va da ie dzī vo tā jus, 
uz ņē mē jus, ne val stis kās or ga ni zā ci jas un ci tus in
te re sen tus, ku ri vē las ar sa vām ide jām pie da lī ties 
Val kas no va da at  īs tī bas prog ram mas 2010.– 2016.
ga dam ak tu ali zā ci jā, tas ir no va da iz aug smes plā no
ša nā, pie teik ties līdz dar bī bai:

pie da lo ties dar ba gru pās;•	
pie da lo ties pub lis ka jā ap sprie ša nā, t.sk. sa nāk•	

smēs.
Lū dzam ie sniegt sa vus priekš li ku mus un pie

teik ties līdz da lī bai līdz 19.06.2013., elek tro nis ki sū
tot in for mā ci ju uz epas tu: las ma.en ge re@val ka.lv 
vai rak stis ki, ad re sē jot to Val kas no va da do mei, Se
mi nā ra ie lā 9, Val kā, Val kas no va dā, LV–4701, no
rā dot kon tak tin for mā ci ju (vār du, uz vār du, ad re si, 
tāl ru ni, epas tu) un vē la mo līdz da lī bas vei du.

Pre ci zē ta in for mā ci ja par sa bied rī bas līdz da lī bas 
ie spē jām tiks ie vie to ta Val kas no va da do mes mā jas 
la pā www.val ka.lv un no sū tī ta uz sa bied rī bas pār
stāv ja no rā dī to epas tu vai ad re si.

Par Val kas no va da at  īs tī bas prog ram mas 2010. – 
2016.ga dam ak tu ali zā ci ju un sa bied rī bas līdz da lī bu 
at bil dī gā per so na: Val kas no va da do mes At  īs tī bas 
un plā no ša nas no da ļas va dī tā ja Gun ta Sma ne, tel.: 
64707478, epasts: gun ta.sma ne@val ka.lv v

Pa zi ņo jums par sa bied rī bas līdz da lī bu Val kas 
no va da at tīs tī bas prog ram mas 

2010.– 2016.ga dam ak tu ali zā ci jā

Pa zi ņo jums par sa bied rī bas līdz da-
lī bu Val kas no va da ilg tspē jī gas 

at tīs tī bas stra tē ģi jas 2013. – 2037.
ga dam iz strā dei

Sa ska ņā ar Val kas no va da do mes 2013.
ga da 25.ap rī ļa lē mu mu Nr.6, 4.§. «Par Val
kas no va da ilg tspē jī gas at  īs tī bas stra tē ģi jas 
2013. – 2037.ga dam iz strā des uz sāk ša nu» ir 
uz sāk ta Val kas no va da ilg tspē jī gas at  īs tī
bas stra tē ģi jas iz strā de.

At  īs tī bas plā no ša nas do ku men tu plā nots 
iz strā dāt līdz 2013.ga da 30.de cem brim.

 Val kas no va da ilg tspē jī gas at  īs tī bas 
stra tē ģi jas 2013. – 2037.ga dam iz strā des uz
de vums – no teikt paš val dī bas ilg ter mi ņa 
at  īs tī bas re dzē ju mu, mēr ķi, pri ori tā tes un 
tel pis kās at  īs tī bas per spek tī vu.

Val kas no va da do me aici na no va da ie
dzī vo tā jus, uz ņē mē jus, ne val stis kās or ga
ni zā ci jas un ci tus in te re sen tus, ku ri vē las 
ar sa vām ide jām pie da lī ties Val kas no va da 
iz aug smes plā no ša nā, pie teik ties līdz dar bī
bai:

pie da lo ties dar ba gru pās;•	
pie da lo ties pub lis ka jā ap sprie ša nā, t.sk. •	

sa nāk smēs.
Lū dzam ie sniegt sa vus priekš li ku mus 

un pie teik ties līdz da lī bai līdz 19.06.2013., 
elek tro nis ki sū tot in for mā ci ju uz epas tu: 
gun ta.sma ne@val ka.lv vai rak stis ki, ad
re sē jot to Val kas no va da do mei, Se mi nā
ra ie lā 9, Val kā, Val kas no va dā, LV–4701, 
no rā dot kon tak tin for mā ci ju (vār du, uz
vār du, ad re si, tāl ru ni, epas tu) un vē la mo 
līdz da lī bas vei du.

 Pre ci zē ta in for mā ci ja par sa bied rī bas 
līdz da lī bas ie spē jām tiks ie vie to ta Val kas 
no va da do mes mā jas la pā www.val ka.lv 
un no sū tī ta uz sa bied rī bas pār stāv ja no rā
dī to epas tu.

Par Val kas no va da ilg tspē jī gas at  īs tī bas 
stra tē ģi jas iz strā di un par sa bied rī bas līdz
da lī bu at bil dī gā per so na: Val kas no va da 
do mes At  īs tī bas un plā no ša nas no da ļas va
dī tā ja Gun ta Sma ne, tel.: 64707478, epasts: 
gun ta.sma ne@val ka.lv v

2013.ga da 25.ap rī lī, ar Val kas no va
da  domes    lēmu mu «Par Val kas no va da 
ilg tspē jī gās at  īs tī bas stra tē ģi jas i strā des uz
sāk ša nu» (sē des pro to kols Nr.6, 4.§), ir uz
sākts darbs pie Val kas no va da ilg tspē jī gās 
att  īs tī bas stra tē ģi jas 2013. – 2037.ga dam iz
strā des, ir ap stip ri nāts dar ba uz de vums un 
iz pil des ter mi ņi.

Ilg tspē jī gas at  īs tī bas stra tē ģi ja ir ilg ter mi
ņa at  īs tī bas plā no ša nas un Val kas no va da 
do mes po li ti kas do ku ments un tās iz strā
di pa redz Te ri to ri jas at  īs tī bas plā no ša nas 
li kums. Val kas no va da ilg tspē jī gas at  īs tī
bas stra tē ģi ju 2013. – 2037.ga dam plā nots 
iz strā dāt līdz 2013.ga da 30.de cem brim.
Ilg tspē jī gas at  īs tī bas stra tē ģi jas uz de vu mi 
ir – de fi  nēt Val kas no va da ilg ter mi ņa at  īs
tī bas re dzē ju mu, ilg ter mi ņa at  īs tī bas pri
ori tā tes, stra tē ģis kos mēr ķus un tel pis kās 
at  īs tī bas per spek tī vu.

Val kas no va da ilg tspē jī gas at  īs tī bas stra
tē ģi jas iz strā de tiks veik ta sa ska ņā ar spē kā 
eso šo Lat vi jas Re pub li kas nor ma tī vo ak
tu pra sī bām, ie vē ro jot Lat vi jas ilg tspē jī gas 
at  īs tī bas stra tē ģi jā līdz 2030.ga dam, Na ci
onā lā at  īs tī bas plā nā, Eiro pas Sa vie nī bas 
stra tē ģi jā «Eiro pa 2020» un Vid ze mes plā
no ša nas re ģi ona at  īs tī bas plā no ša nas do
ku men tos no teik tos ilg ter mi ņa at  īs tī bas 
mēr ķus un pri ori tā tes.

Stra tē ģi jas iz strā dē par pa ma tu tiks iz
man to ta Val kas no va da at  īs tī bas prog ram
mas 2010. – 2016.ga dam un Val kas no va da 
te ri to ri jas plā no jums 2010. – 2022.ga dam.

In for mā ci ja par ilg tspē jī gās at  īs tī bas stra
tē ģi jas iz strā des ak ti vi tā tēm un par sa bied
rī bas līdz da lī bas ie spē jām at  īs tī bas plā no
ša nas do ku men ta iz strā dē būs pie eja ma 
Val kas no va da do mes mā jas la pā www.
val ka.lv un iz de vu mā «Val kas No va da Vēs
tis».

Pa pil dus in for mā ci ja pa tāl ru ni: 64707478, 
epasts: gun ta.sma ne@val ka.lv v

Pa zi ņo jums par Val kas no va da 
ilg tspē jī gas at tīs tī bas stra tē ģi jas 

2013. – 2037.ga dam 
iz strā des uz sāk ša nu

Teksts:He lē na Kur me,Val kas no va da 
vēlēšanukomisijaspriekšsēdētāja
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Ce tur tdiena, 6.jū ni js
Val kā 

•	plkst.12:00 Val kas no va da 
do mes priekš sē dē tā ja Kār ļa 
Al ber ga pie ņem ša nas pa sā
kums la bā ka jiem sko lē niem 
un sko lo tā jiem – Val kas pil
sē tas kul tū ras na mā.
•	6. – 11.jū ni jā plkst. 9:00 
– 17:00, sest dien, 8.jū ni jā 
plkst. 11:00 – 16:00 At vēr to 
dur vju die nas Val kas Māk
slas sko lā. Ie pa zīs ti nā ša na 
ar mā cī bu prog ram mām, 
tik ša nās ar sko lo tā jiem. 
Val kas un Val gas bēr nu 
un jaun ie šu dar bu iz stā de 
(9.jū ni jā slēgts).

Val gā
• 6. – 10.jū ni jā Bengts Ti
vo li iz prie cu parks lau ku
mā pie Pe de les upes, Pärna 
pst. 17A. Iz prie cu parks no 
Zvied ri jas ce ļo pa vi sām 
Igau ni jas pil sē tām jau no 
1.mai ja. Pie cu die nu ga ru
mā Val gā tiks pie dā vā tas at

rak ci jas un da žā das iz prie
cas vi sai ģi me nei. Dar ba 
laiks: treš dien – ce tur tdien 
plkst. 15:00 – 23:00, piekt
dien plkst. 15:00 – 24:00, 
sest dien – svēt dien plkst. 
12:00 – 24:00.
• plkst. 12:00 Val gas pil sē
tas mē ra Ka le va Härka pie
ņem ša na la bā ka jiem sko lu 
bei dzē jiem Val gas rāts na
mā (ar ie lū gu miem).
• plkst. 17:00 Val kas, Val
gas dvī ņu pil sē tu fes ti vā
la un dvī ņu pil sē tu ra do šo 
cil vē ku ko pī gās iz stā des 
«Ska no šā Li vo ni ja» at klā
ša na. Val gas kul tū ras un in
ter ešu cen trā.

Piekt die na, 7.jū nijs
Val kā 

•	plkst. 8:00 – 16:00 Lie lais 
svēt ku ga da tir gus Val kas 
pil sē tas tir gū (Rī gas ie la). 
Pie teik ša nās un in for mā ci ja 
pa tālr.26875515.
•	plkst. 9:00 – 17:00 At

vēr to dur vju die na Val kas 
Māk slas sko lā.
•	no plkst. 11:00 Da žā dās 
Val gas un Val kas pil sē tu 
vie tās māk sli nie ku gra fi
ti meis tar kla se. Val kas un 
Val gas jaun ie ši gra fi ti māk
sli nie ku Ti it Ja ola (Igau ni ja) 
un Dai ņa Ru dens (Lat vi ja) 
va dī bā. Ob jek ti: Val gas 
pat ri otis kās audzi nā ša nas 
mu ze ja – pa stā vī gās eks po
zī ci jas te ri to ri jā, uz be to na 
sie nas Pärna pui es te e stāv
lau ku mā pie Pe de les upes, 
Val kā – sie na pie Zvaig žņu 
ie las pu ķu tir dzi ņa, Val kas 
pa mat sko las me to dis kā ka
bi ne ta sie na.
•	plkst. 17:00 Val kas no
va da do mes priekš sē dē tā
ja Kār ļa Al ber ga un Val gas 
pil sē tas mē ra Ka le va Härka 
pie ņem ša na Val kas pil sē tas 
kul tū ras na mā (ar ie lū gu
miem).
•	plkst. 19:30 – 04:00 Lie lā 
Ro ka nakts Val kas brīv da

bas es trā dē.
•	plkst. 19:30 – 22:00 BJMK 
Rok sko las Val kas fi li āles 
audzēk ņu kon certs.
•	plkst. 22:00 – 04:00 Spēlēs 
grupas Skyforger, All Day 
Long (Latvija), Esco Comp
ton and The Southern
ers, Connectors, Kolmteist 
(Igaunija) un Mindbound 

(Imatra, Somija). Būs arī 
bufete.

Val gā
• plkst. 13:00 Bērnu ielu 
futbola turnīrs uz mākslīgā 
zālāja pie Pedeles upes. Pie
dalīties aicināti 1996.gadā 
un vēlāk dzimuši zēni un 

Sva rī gi, lai cil vē ki jus tos 
va ja dzī gi, ie in te re sē ti, no
vēr tē ti. Tā pēc prie cē tas, 
ka pil sē tā un kat rā pa gas
tā kul tū ras ie stā dēs dar bo
jas ama tier ko lek tī vi, no tiek 
no va da ska tes, paš darb nie
ki brauc ar kon cer tiem un 
iz rā dēm pie ci tu pa gas tu 
ļau dīm. Kaut ne tik dās ni, 
kā gri bē tos, ta ču sa vu ie
spē ju ro be žās do me ir at ra
du si fi nan sē ju mu ko lek tī vu 
va do šo spe ci ālis tu at al go
ša nai. Par skais tu tra dī ci
ju vei do jas No va da svēt ki, 
ku rus or ga ni zē jam kat ru 
ga du cit viet. Val kā un kat
rā pa gas tā ir arī sa vi tra di
ci onā li pa sā ku mi, un ta jos 
vien mēr var sa stapt arī da
līb nie kus no ci tām no va da 
vie tām. Var būt ša jos ga dos 
kā dam pie trū cis lie lu, pom
po zu kul tū ras ak ti vi tā šu, 
ta ču šie bi ja ga di, kad nā cās 
ap do māt un iz vēr tēt kat ru 
fi nan si ālu ie gul dī ju mu.

Do mā ju, mū su no va dā 
arī spor tot gri bē tā ji ne var 
gaus ties par tel pu vai lau
ku mu trū ku mu. Pro tams, 
aiz vien var vē lē ties ko vai
rāk un la bāk, ta ču sva rī gi ir 
prast un gri bēt iz man tot to, 
kas mums ir. 

Katrs īs te no tais pro jekts 
un pa da rīts darbs ne bei
dzas, tas tur pi nās tā dā vai 
ci tā dā vei dā. Ja kā da ēka ir 
uz cel ta, tā jā pie pil da ar cil
vē kiem un vi ņu dar bo ša nās 
gri bu. Ja kāds in fra struk tū
ras ob jek tu vir knes pir mais 

posms ir iz bū vēts, tam se
kos nā ka mais. Tā esam do
mā ju ši un da rī ju ši ša jos ga
dos.

At ska to ties uz pa veik to, 
iz jū tu go dī gi pa veik ta dar
ba gan da rī ju mu un sa ku 
pal dies vis iem de pu tā tiem, 
do mes ko man dai, spe ci ālis

tiem, no va da ie stā žu va dī
tā jiem un dar bi nie kiem, ku
ri sa vus dar ba pie nā ku mus 
veic ar at bil dī bu un ska tu 
nā kot nē. 

Vis i gai dām vē lē ša nas 
1.jū ni jā. Tā tad – tu vā nā kot
ne būs sā ku sies. Ko pā strā
dāt būs jā sāk jaun ajiem do

mes de pu tā tiem. No sirds 
no vē lu no likt ma lā po li
tis kās am bī ci jas un, ko pī gi 
ri si not pro blē mas, mek lē
jot un at ro dot la bā ko, va ja
dzī gā ko sa vam no va dam, 
tā cil vē kiem, dar bo ties ko
man dā. Jā rod sa dar bī ba ar 
val dī bu, Saei mu, Paš val dī

bu sa vie nī bu. Ne aiz mir sī
sim, ka paš val dī ba ir tā da 
pa ti valsts in sti tū ci ja kā šīs 
ie stā des un tām jā dar bo jas 
vi su Lat vi jas cil vē ku la bā. 
Ti kai tā! v

Kār lis Al bergs,
Val kas no va da 

do mes priekš sē dē tājs

AR  GAN DA RĪ JU MU  UN NĀ KOT NES  IZ JŪ TU 
Turpinājums no 1.lpp.

LīdzarSaietanama«Lugažumuiža»atklāšanu,Valkaspagastā
sākāsļotiaktīvakultūrasdzīve.Foto– Inguna Medne

Pēcvērienīgiemremontdarbiemsatiksmeiatklātsjaunais
tranzītmaršrutsValkā.Foto-Inguna Medne

Valkaspilsētaskultūrasnamazālesunfoajēatklāšanapēc
renovācijasbijailgigaidītsnamadarbiniekuunvalcēniešusapnis.
Foto–no arhīva

Viensno2012.gadanozīmīgākajiemnotikumiembija–jaunās
EnefitkoģenerācijasspēkstacijasatklāšanaValkā.Foto–no 
Latvijas Valsts prezidenta mājas lapas

Val gas – Val kas dvī ņu pil sē tu fes ti vāls «Ska no šā Li vo ni ja» 
6. – 9.jū ni jā

VAL GAS – VAL KAS pil sē tām 429

Turpinājums 5.lpp.

ValgasunValkastalismani–robežstabiPeeterunPēteris,ir
neiztrūkstošselementspilsētusvētkos.Foto–Inguna Medne
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meitenes. Komandā 7 spē
lētāji, uz laukuma 5+1.
• plkst. 15:00 izstādes 
«Livonija» atklāšana Val
gas muzejā. Livonija 16.– 
17.gadsimta kartēs. Ieskats 
Latvijas Nacionālās biblio
tēkas fondos.
•	plkst. 20:00 Kamerkora A. 
Le Coq koncerts Valgas kul
tūras un interešu centrā.
•	plkst. 23:00 Nakts Auto
kino – auto stāvvietā pie 
Valgas sporta halles. Mak
sas pasākums.
•	plkst. 23:00 «Video kos
moss» nakts klubā Exotica. 
Festivāla kluba ballīte! DJ 
parāde! Latvijas DJ Nr.1 DJ 
[Ex] Da Bass & DJ MBerg. 
Papildus uz projektoriem 
Latvijas video diskors 
Nr.1 Vj Kosmoss. Biļete 5€, 
līdz pusnaktij 4€. Vecuma 
ierobežojums 16+.

Sestdiena, 8.jūnijs
Valkā

•	Ap plkst. 5:00 – 6:00 Gai
sa balona rīta lidojums virs 
Valkas.
•	plkst. 8:00 – 16:00 Lielais 
svētku gadatirgus Valkas 
pilsētas tirgū (Rīgas iela). 
Pieteikšanās un informācija 
pa tālr.26875515.
•	plkst. 11:00 – 16:00 At
vērto durvju diena Valkas 
Mākslas skolā.
•	plkst. 11:00 kāzu kleitu 
un floristikas izstādes «Bal
to sapņu mākonis» atklāša
na Valkas pilsētas kultūras 
namā.
•	plkst. 11:00 Strenču pū
tēju orķestra rīta sveiciens 
– Rīgas/Raiņa ielas skvērā.
•	plkst. 11:00 Dažādās Val
gas un Valkas pilsētu vietās 
mākslinieku grafiti meis
tarklase. Valkas un Valgas 
jaunieši grafiti mākslinieku 
Tiit Jaola (Igaunija) un Dai
ņa Rudens (Latvija) vadībā. 
Objekti: Valgas patriotiskās 
audzināšanas muzeja – pa
stāvīgās ekspozīcijas terito
rijā, uz betona sienas Pärna 

puiestee stāvlaukumā pie 
Pedeles upes, Valkā – siena 
pie Zvaigžņu ielas puķu tir
dziņa, Valkas pamatskolas 
metodiskā kabineta siena.
•	plkst. 11:00 – piepūšamās 
atrakcijas, radošās darbnī
cas. Tirgotāji ar cukurvati, 
baloniem u.c. pie Valkas 
kultūras nama. Atrakcijas – 
bezmaksas.
•	plkst. 12:00 Starts un fi
nišs Lielajai Ratu pastaigai 
– pie Valkas kultūras nama, 
(Strenču pūtēju orķestris 
spēlē no kultūras nama bal
kona). Aicināti arī jaunie 
vecāki no Valgas. Gaidīti 
arī leļļu ratiņi. Ratus vērtēs. 
Pastaiga pa Raiņa un Rīgas 
ielu.
•	plkst. 13:00 Bērnu kon
certs – pie Valkas kultūras 
nama.
•	plkst. 15:00 Komandu 
gājiens no Valkas pilsētas 
kultūras nama uz stadionu 
Strenču pūtēju orķestra pa
vadībā. Stadionā – jautras 
aktivitātes.
•	plkst. 22:00 balle. Spēlē 
grupa Tequila Band – Val
kā, Lugažu laukumā.
•	plkst. 22:00 Grafiti After
party – Radošajā telpā «309.
kabinets» (Rūjienas 3E). Ie
ejas biļete Ls 2 (~3€).

Valgā
•	plkst. 9:00 – 16:00 Livo
nijas gadatirgus un jautra 
tirgus programma Valgas 
pilsētas centrā. Gadatirgus 
kļuvis par iedzīvotāju vidū 
iecienītu un novērtētu ikga
dēju pasākumu ar daudz
veidīgu kultūras program
mu, tirgošanos, dažādām 
atrakcijām, loteriju un ci
tām aktivitātēm. Pieteikša
nās uz tirgošanās vietām 
līdz 7.jūnijam pa tālr.+372 
766 9970 vai epastu: info@
valgakultuurikeskus.ee. 
Tirgošanās vieta visiem 
tirgotājiem ir bez maksas, 
katrs tirgotājs lielajai lote
rijai ziedo kādu no savām 
precēm. Gadatirgus izklai
des programma Valgas kul
tūras centra apkārtnē, Säde 
parkā (kultūras program
ma, izklaides bērniem un 
jauniešiem u.t.t.).
•	plkst. 10:00 – 13:00 Iespēja 
šaut ar gaisa šauteni Valgas 
muzeja pagalmā pie tiesas 
ēkas.
•	plkst. 11:00 Valgas pilsē
tas 429.dzimšanas dienas 
koncerts Valgas Jāņa baznī
cā. Uzstājas Valgas mūzikas 
skolas audzēkņi un skolas 
absolventi, pilsētas kultū
ras kolektīvi un ciemiņi no 
Valkas mūzikas skolas Tiks 
pasniegts Goda pilsoņa ap
balvojums.

•	plkst. 11:00 – 14:00 Lieto
to grāmatu tirdziņš pagal
mā pie Valgas bibliotēkas. 
Nodod savas izlasītās grā
matas tālākai apritei, atnes 
tās līdz 7.jūnijam uz Val
gas centrālo bibliotēku vai 
paņem līdzi uz tirdziņu. 
Tirdziņā interesenti varēs 
izvēlēties kādu sev tīkamu 
grāmatu un bez maksas pa
ņemt to līdzi.
•	plkst. 11:30 Pludmales 
brīvās cīņas sacensības 
Pedeles pludmales volej
bola laukumā. Dalībnieku 
svēršanās: sacensību dienā 
no plkst. 10:30 – 11:00. Aici
nāti piedalīties visi pilsētas 
iedzīvotāji un ciemiņi.
•	plkst. 12:00 – 15:00 Mo
tociklu triku meistaru sa
censības «Valga Stunt Ride 
2013» laukumā pie cen
trālās bibliotēkas. Ekstrē
mus braucienus demonst
rēs Igaunijas labākie triku 
meistari uz motocikliem.
•	plkst. 18:00 Valgas ap
riņķa mēroga deju svētki 
«Deju solī cauri Valgas ze
mei». Svētkos piedalīsies 
aptuveni 1100 dejotāji un 
vingrotāji kopā ar pašval
dību vadītājiem Valgas cen
trālajā stadionā.
•	Pēc deju svētkiem gājiens 
cauri pilsētai pa maršru
tu Vabaduse iela – Kungla 
iela – Valgas pilsētas parks 
kopā ar iedzīvotājiem no 
stadiona uz laukumu Val
gas sporta halles priekšā
•	Tautiska zaļumballe Val
gas pilsētas parkā ar dejām 
un dziesmām. Uzstājas da
žādas tautas deju grupas 
un Mazo harmoniku apvie
nība Marko Matvere vadī
bā. Valgas pilsētas parkā. 
Svētku režisors Tiina Kukk 
un ielu gājiena režisors Val
deko Kalamees.
•	plkst. 23:30 – 02:30 Ballī
te turpinās kopā ar ansam
bli PIXEL.
•	plkst. 23:00 A.Le.Coq ir 
klāt! Nakts klubā Exotica 
lielisks šovs, kuru vadīs 
Igaunijas gada izklaidētājs 
Marko Pille un vietējais 
K’Red. Festivāla afterpar-
ty! DJ parāde! Nakts klubā 
Exotica. Klātesošos iekusti
nās neatvairāmas deju mei
tenes. Labākajiem balvas 
no A.Le.Coq. Biļetes: 4€, 
līdz pusnaktij 2€. Vecuma 
ierobežojums 16+.

Svētdiena, 9.jūnijs
Valgā

• plkst. 10:00 svinīgais pil
sētas maršs Valgā. Kolonā 
soļos Zemessardzes Valgas 
vienības orķestris, jaunsar
gi no zēnu organizācijas 
«Noored Kotkad» un meiteņu 

organizācijas «Kodutütred», 
Glābšanas dienesta pār
stāvji, Policijas un Robež
sardzes Valgas policijas ie
cirkņa pārstāvji. Maršruts: 
Jaama bulv. – Vabaduse iela 
– Kesk iela – Raja iela.
• plkst. 11:00 Mopēdu sa
censību 1.brauciens Pedeles 
upes atpūtas zonā (pie t/c 
Rimi). Ņem savu mopēdu, 
droši nāc un piedalies!
• plkst. 12:00 – 13:00 Lai
vu rallijs pa Pedeles upi. 
Tradicionālajās sacensībās 
tiek gaidīti visi pilsētas ie
dzīvotāji un pilsētas viesi, 
kuru vecums ir vismaz 14 
gadi. Vērtēšanā lielākā vē
rība tiks pievērsta nevis fi
ziskajai sagatavotībai, bet 
izdomai un radošai pieejai 
tērpu un peldierīces sagata
vošanā.
• plkst. 12:00 – 16:00 Valgas 
pilsētas atklātais čempio
nāts pludmales volejbolā un 
volejbola kluba „Viktooria“ 
pludmales volejbola seriāla 
1.etaps, Pedeles pludmales 
volejbola laukumā. Iepriek
šēja reģistrēšanās pa telefo
nu +372 5039028 vai epas
tu: valgaviktooria@hot.ee. 
Sacensību dienā iespējams 
reģistrēties uz vietas līdz 
plkst. 11:40.
• plkst. 13:00 Mopēdu sa
censību 2.brauciens Pedeles 
upes atpūtas zonā (pie t/c 
Rimi).
•	plkst. 14:00 – 15:00 «Laik
metīgā deja» – šovs «Gre
entials Bike Tour», velotri
āls un triki (no Latvijas) 
Valgā, uz Rīgas – Raja ielu 
krustojuma pie t/c «Rimi».
•	plkst. 18:00 Senās mūzi
kas ansambļa «Tricesimo 
octavo gradu musica» kon
certs Valgas Jāņa baznīcā. 
Uzstājas Raido Lill (vijole/
viola), Pärtel Toompere 
(klavesīns), NilsKristjan 
Kosapoeg (flauta), Marlena 
Keine (soprāns no Latvijas), 
Egon Punnison (baritons) 

un Jüri Goltsov (ērģeles, no 
Valgas).

Pirmdiena, 10.jūnijs 
Valkā

•	No plkst. 9:00 – 17:00 At
vērto durvju diena Valkas 
Mākslas skolā.

Valgā
•	plkst. 18:00 Valgas pilsē
tas valdes un Valgas jau
niešu domes sacensības 
volejbolā Pedeles pludma
les volejbola laukumā .

Otrdiena, 11.jūnijs
Abu pilsētu 429.
dzimšanas diena

Valkā
•	No plkst. 9:00 – 17:00 At
vērto durvju diena Valkas 
Mākslas skolā.

Valgā
•	plkst. 8:30 – 10:00 Rīta 
kafija ar pilsētas vadītā
jiem laukumā pie Valgas 
Rātsnama. Valgas Jāņa baz
nīcā muzicēs baznīcas ēr
ģelnieks Jüri Goltsov.
•	plkst.10:00 «Bērni – mūsu 
nākotne» Valkas un Valgas 
pirmsskolas izglītības ies
tāžu bērnu svinīgais gā
jiens, no Jāņa baznīcas uz 
Valgas kultūras un interešu 
centru. Labo domu balo
nu palaišana gaisā, bērnu 
koncerts un kopīga cienā
šanās ar dzimšanas dienas 
torti. Valkas – Valgas jaunās 
ģimenes ar bēbīšu ratiņiem 
aicinātas pievienoties svēt
ku gājienam.

Valgas pilsētas 
gadadienas skriešanas 

sacensības Valgas 
centrālajā stadionā:

• plkst. 18:00 gadadienas 
skrējiens bērniem – 429 
metri;
• plkst. 19:00 gadadienas 
skrējiens pieaugušajiem – 
2013 metri. v

Koncertspagājušāgadapilsētassvētkosbijalieliskaiespēja
priecātiesparkrāšņiemtērpiem,nevainojamiemdejassoļiemun
iepazītdažādutautukultūru.Foto–Inguna Medne

Val gas – Val kas dvī ņu pil sē tu fes ti vāls «Ska no šā Li vo ni ja» 
6. – 9.jū ni jā

VAL GAS – VAL KAS pil sē tām 429

Turpinājums no 4.lpp.
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Vid ze mes slim nī cas la bo ra to ri
ja pie dā vā jaun u iz mek lē ju mu, kas 
pa līdz at klāt no piet nu sa slim ša nu – 
sirds maz spē ju. Vai ru mam pa cien tu, 
ku riem to dia gnos ti cē, gal ve nā sū dzī ba ir el pas trū
kums. Tas lie ci na, ka or ga nis mā ir kā das pro blē mas, 
ie spē jams – sa slim ša na ar plau šu sli mī bu. Tā pat el
pas trū kums var pie mek lēt rū dī tu, ilg ga dē ju smē ķē
tā ju. Ta ču el pas trū kums jeb aiz du sa ir gal ve nā sirds 
maz spē jas pa zī me, kas sli mī bas vieg lā kā pa kā pē jū
ta ma pie pū les lai kā, bet sma gā kā pa kā pē – arī mie ra 
stā vok lī. Par sli mī bu arī dzan lie ci na pa āt ri nā ta sirds 
dar bī ba, no gu rums, ape tī tes trū kums, tūs ka uz kā jām, 
ne re ti arī kle pus. 

Diem žēl cil vē ki, ku riem ne kad nav bi ju šas pro blē
mas ar sirds ve se lī bu, ne pie vērš uz ma nī bu šīm sli mī
bas iz paus mēm, uz ska tot, ka ir vien kār ši pār strā dā ju
šies. Ta ču sirds maz spē ja no zī mē, ka asins ri tes sis tē ma 
ne spēj pār sūk nēt or ga nis ma nor mā lai dar bī bai va ja
dzī go asins dau dzu mu, kas ne ār stē ta ilg ter mi ņā var 
ra dīt ve se lī bai un pat dzī vī bai bīs ta mus stā vok ļus. 

Jaun ais iz mek lē jums, no sa kot asi nīs nāt ri ju rē tis ko 
pep tī du (BNP – vie lu, kas pa stip ri nā ti iz da lās asi nīs 
sirds mus ku ļa ie stie pu ma ga dī ju mā), ļauj ār stam pa
teikt, vai pa cien ta sū dzī bas iz rai sī ju si sirds maz spē ja. 
Tā tad – arī lai kus no zī mēt ne pie cie ša mās zā les, iz mai
ņas ēdien kar tē un ik die nas pa ra du mos. 

Iz mek lē jums NT-proBNP ir mak sas pa kal po jums, tā 
veik ša nai asins ana lī zes var no dot Vid ze mes slim nī cas 
Val kā la bo ra to ri jā. Tāl ru nis in for mā ci jai: 64722307. v

Teksts:Be ni ta Bri la,Vidzemesslimnīcas
sabiedriskoattiecībuspeciāliste

Jauns iz mek lē jums

Sie vie tes tiek aici nā tas veikt krū šu iz mek lē ju
mus tu vāk sa vai dzī ves vie tai. SI A «Ve se lī bas centrs 
4» mo bi lais ma mog rāfs Val kā (pie ģim nā zi jas, Rai
ņa ie lā 28A) būs otr dien, 11.jū ni jā no plkst. 9.00 līdz 
18.00. Ma mog rā fa pār bau de no tiek TI KAI pēc ie
priek šē ja pie rak sta, zva not uz nu mu riem 67142840 
vai 27866655.

• Sie vie tēm, ku ras sa ņē mu šas uz ai ci nā ju ma vēs tu li no 
Na ci onā lā ve se lī bas die nes ta (NVD), Valsts skrī nin ga 
prog ram mas ie tva ros iz mek lē jums ir BEZ MAK SAS;
• Ar ģi me nes vai ār stē jo šā ār sta no rī ko ju mu – iz mek
lē jums mak sā 2 la ti;
• Ar ģi me nes ār sta vai ār stē jo ša ār sta no rī ko ju mu, ku
ram NAV lī gu mat  ie cī bu ar NVD – par mak su;

Sī kā ka in for mā ci ja
www.ma mog ra fi  ja.lv vai 

rak stot uz epas tu:  in fo@ma mog ra fi  ja.lv v

VC4 mobilais digitālais 
mamogrāfs Valkā

Teksts:Jo lan ta Se lez ņe va, SIA«Veselībascentrs4»
mobilāmamogrāfapierakstakonsultante

Otrdien, 4.jūnijā Valkā notiks SIA 
«ZAAO» (ZAAO) rīkotā interaktīvā 
akcija «Atkritumu šķirošanas vērtīgie 
augļi». Tās laikā ZAAO, kopā ar Valkas 
Jauniešu domes aktīvistiem, uzstādīs 
vides instalāciju – stilizētu koku, kura 
augļus veidos no šķirotajiem atkri
tumiem – plastmasas. Akcijā aicināti 
iesaistīties arī iedzīvotāji. 

ZAAO mudina iedzīvotājus uz 
pasākuma norises vietu nest konkrētu 
šķiroto atkritumu veidu – dažāda vei
da plastmasas iepakojumu (PET pu
deles, sadzīves ķīmijas vai kosmētikas 
iepakojumus u.c.), lai kopīgi no tiem 
veidotu stilizētus augļus, ko pēcāk 
stiprināt kokā. Šis koks tiek izmantots 
kā simbols, lai parādītu dalītos atkritu
mus kā vērtīgu izejvielu jaunu produk
tu ražošanā. Akcijas laikā interaktīvā 
veidā varēs pārbaudīt savas zināšanas 
par šķirotajiem atkritumiem un saņemt 
arī informatīvu avīzi par atkritumu 
šķirošanu kopumā. 

Šāda akcija Vides dienu ietvaros no 
4. – 6.jūnijam notiks septiņās pilsētās 
– Balvos, Cēsīs, Limbažos, Smiltenē, 
Saulkrastos, Valkā un Valmierā. Akci
jas mērķis ir – interaktīvā un vieg li uz
tve ra mā vei dā ZA AO dar bī bas re ģi onā 
in for mēt un ie sais tīt ie dzī vo tā jus at kri
tu mu šķi ro ša nas pro ce sā, lai ilg ter mi ņā 
vei ci nā tu vi des ap zi ņas vei do ša nos vi
dei drau dzī gai rī cī bai.

Akcijā  iedzīvotāji aicināti piedalīties 
4.jūnijā, sākot no plkst.11:00 Lugažu 
laukumā pie kultūras nama. 

Projektu fi nansiāli atbalsta Latvijas 
vides aizsardzības fonds. v

Aicina iedzīvotājus iesaistīties 
Vides instalācijas – šķiroto 
atkritumu koka – izveidē

No 6.mai ja Swedbank klien tu in for mā ci
jas cen trā Val kā mai nīts dar ba laiks. Turp māk 
Swedbank dar bi nieks Jūs gai dīs:

Val kā – La ti o tel pās, Rī gas ie lā 11 kat ru treš
die nu no plkst.10:00 līdz 13:00.

Swedbank klien tu in for mā ci jas cen trā Jums 
ir ie spē ja:
•	at vērt kon tu Swedbank;
•	pa sū tīt un sa ņemt mak sā ju mu kar tes;

•	pie teikt un iz man tot Swedbank in ter net ban
ku;
•	pie teikt au to mā tis ko rē ķi nu ap mak su;
•	 sa ņemt kon sul tā ci jas par sa vu nau das lie tu 
pār val dī ša nu;
•	pie teik ties fi  nan šu pa kal po ju miem (dzī vī bas 
ap dro ši nā ša na, pa tē ri ņa kre dīts, hi po te kā rais 
kre dīts, lī zings un ci ti). v

Uz tik ša nos!
 Jū su Swedbank

Teksts: Da na Vi de ma ne, Vadošaisklientukonsultants
PārdošanaskanāluvadībasdaļaValmierasfiliāle

Swedbank klien tu in for mā ci jas cen trā mai nīts dar ba laiks

8.mai jā Val kas no va da So ci āla jā die nes tā 
vie so jās Lat vi jas Zi lā krus ta bied rī bas «Bā ka» 
pre zi den te Li li ja Za bo loc ka, vi ce pre zi den te 
Ma da ra Lap sa, pro jek tu spe ci ālis te, nar ko at
ka rī bas pār va rē ša nas pa lī dzī bas pun kta va
dī tā ja Mā ra An dre je va un pro jek ta sa bied ris
ko at  ie cī bu spe ci ālists Ed gars Vēr sis, kā arī 
Jaun pie bal gas at bal sta gru pu da līb nie ki. 

Pa sā ku mu or ga ni zē ja, vie sus uz ņē ma un ar 
Val kas pil sē tu ie pa zīs ti nā ja Mā rī te Ma go ne, 
ku ra pār stā vē ja Zi lā krus ta bied rī bu no Val
kas no va da. Ti ka pār ru nāts jau pa veik tais, kā 
arī  nā kot nes plā ni, kas sais tī ti ar pa lī dzī bas 
snieg ša nu al ko ho la at ka rī ga jām un līdz at ka
rī ga jām per so nām. v

Val kā vie so jas Lat vi jas Zi lā krus ta 
bied rī bas «Bā ka» pār stāv ji

Teksts: Na tā li ja Dub rov ska, Sociālā
dienestavadītāja
Foto: Kris tī na Dub rov ska

SI A «Roc he Lat vi ja» un A Fonds (Aus tru
mu slim nī cas at bal sta fonds) mai ja vi dū ir 
iz de vis  bez mak sas buk le tu/grā ma tu «Gri bu 
būt mā mi ņa» to po ša jām un jaun ajām mā mi
ņām. Grā ma ti ņas ra dī tas kā so ci ālās at bil dī
bas pro jekts ar mēr ķi iz glī to t to po šās mā mi
ņas, lai dzim tu ve se li bēr ni un pa lie li nā tos 
dzim stī ba. Grā ma tas au to re ir Lat vi jā la bi 
pa zīs ta mā ār ste Da ce Re ze ber ga.

Val kas no va da So ci ālais die nests ir sa ņē mis 
160 grā ma ti ņas. 40 grā ma tas ir no do tas Vid
ze mes slim nī cas gi ne ko lo ģei, dak te rei Vi jai 
Ba ta laus kai. Mū su no va da sie vie tes, ku ras vē
las kļūt mā mi ņas, grā ma ti ņas var sa ņemt arī 
pie so ci āla jiem dar bi nie kiem gan pil sē tā, gan 
pa gas tos.

Grā ma ta elek tro nis kā ver si jā at ro da ma 
www.val ka.lv v

To po šās mā mi ņas var 
sa ņemt bez mak sas grā ma tu 

«Gri bu būt mā mi ņa»
Teksts: Na tā li ja Dub rov ska, Sociālā
dienestavadītāja

Ga ta vo jo ties va sa ras se zo nai, Ēr ģe mes 
pa gas ta pār val dei ie gā dā ta ase ni zā ci jas mu
ca un pļauj ma šī na ceļ ma lu kop ša nai. 

Ēr ģe mes pa gas ta pār val des va dī ba uz ska
ta, ka šie ir ļo ti vēr tī gi un ne pie cie ša mi pir ku
mi – mu ca ne pie cie ša ma ko mu nā lās saim nie
cī bas va ja dzī bām un ka pu ap gā dei ar ūde ni. 
Arī jaun ā pļauj ma šī na at vieg los un pa āt ri nās 
ceļ ma lu kop ša nas dar bus. Ie priek šē jos ga dos 
Kār ķu un Ēr ģe mes pa gas ti ko pī gi iz man to ja 
vie nu pļauj ma šī nu ceļ ma lu kop ša nai. Ēr ģe
mes pa gas tā paš val dī bas ce ļu kop ga rums ir 
69 kilo met ri. Iz man to jot jaun o teh ni ku, būs ie
spē jams re gu lā rāk veikt pļau ša nas dar bus. Ar 
ie gā dā to trak to ru ap rī ko ju mu strā dās trak to
rists Ēriks Dan cis, kurš jau ie priek šē jā ne dē ļā 
ko pā ar no dar bi nā ta jiem sa bied ris ka jos dar
bos vā ca ak me ņus no pa gas ta ce ļu grāv ma
lām, lai sa ga ta vo tos ceļ ma lu ap pļau ša nai.v

Ēr ģe mie ši ga ta vo jas 
va sa ras se zo nai

Teksts:Sandra Pilskalne
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Mai ja pir ma jās brīv die nās 
Val kas no va da Ģi me nes at bal
sta cen trā «Sau lī te» cie mo jās 
īpa ši gai dī ti drau gi: brīv prā
tī gie jaun ie ši – Da niels Truk
šāns ko pā ar Aiju Cep li šu, Lī gu 
Mek šu, Gi tu Sku ji ņu un Rai ti 
Ra gu. 

Piekt die nas va ka rā, līdz pat 
tum sai ti ka spē lē tas ko pī gas 
spē les, tad ar in te re si klau sī jā
mies Gi tas at rak tī va jā stās tī ju mā 
par ce ļo ša nu un dzī vi Spā ni jā, 
kam se ko ja fi l mu nakts. 4.mai ja 
rīts sā kās ar jaut ru mo di nā ša
nu, bro kas tīm, die nas plā no ša
nu. Pats at bil dī gā kais dar biņš 
ša jā die nā – jau ru de nī dā vi nā
tā Lat vi jas ka ro ga mas ta uz stā
dī ša na un ka ro ga uz vil kša na 
mas tā, skais tā mir kļa ie mū ži nā
ša na. Gā jiens ar ķer ru un vai rā
kiem plast ma sas mai si ņiem pēc 
meln ze mes mū su maz dār zi ņam 

iz vēr tās in te re san tā pie dzī vo ju
mā. Pēc tam ma zie un lie lie ko
pī gi ga ta vo ja un uz stā dī ja straz
du bū rus, un ta gad ar in te re si 
vē ro jam jaun o ie mīt nie ku ro sī
ša nos sa vu mā jok ļu ie kār to ša
nā. Abas die nas pa gā ja sprai gā 
dar bī bā, un pa va dot cie mi ņus, 
vis iem bi ja prieks par pa veik to 
un jau ki pa va dī to lai ku.  

Sa vu kārt mai ja vi dus «Sau lī
tes» ie mīt nie kiem pa gā jis, kon
cen trē jo ties mā cī bu ga da no
slē gu mam un kal di not va sa ras 
plā nus. Tie šo gad so lās būt ga na 
sprai gi, jo jau 1 jū ni jā dā va nā no 
kār ķē nie ša Mār ti ņa Pē ter so na 
sa ņe mam ek skur si ju uz Rū jie
nas sal dē ju ma ra žot ni, no 3. līdz 
15.jū ni jam da ļa bēr nu do sies uz 
no met ni «Pa sa ka» Si gul dā, di
viem bēr niem plā no jam vie na 
mē ne ša ce ļo ju mu uz ASV. Pēc 
LR Saei mas de pu tā ta Ro mā na 
Nau di ņa ie lū gu ma, no 18. līdz 
20.jū ni jam audzi nā tā jas Gu na 
Vī lis te re un Sil vi ja Liel upe do
sies uz Bri se li, lai klā tie nē ie pa
zī ties ar Eiro par la men ta dar bī bu 

un tiktos ar Lat vi jas pār stāv jiem. 
Spor tis ko ga ru uz tu rot, bēr ni 
ko pā ar audzi nā tā jām ir pie da
lī ju šies vis os skrie ša nas se ri āla 
«Op ti mists» pos mos, bet S.Liel
upe pie da lī jās arī No rde a Rī gas 
ma ra to nā.

Ir ie gā dā ti aug ļu ko ki un krū
mi, ar pa gas ta pār val des pa lī
dzī bu at jau no sim ve cos stā dī
ju mus. Ar dar bi nie ku ini ci atī
vu, ide jām, la ba jām do mām un 
ak tī vu ie sais tī ša nos tra di ci onā li 
no ri tēs pa sā ku mi «Sau lī tes» lab
ie kār to ša nā, ik die nas pie nā ku
mu veik ša na un arī jaut ra at pū
ta un va sa ras prie ku bau dī ša na 
pēc ko pī gi pa da rī tā dar ba. Lie
lā kā pul kā vien mēr dar bi vei cas 
vieg lāk, laiks pa iet in te re san tāk 
un vie ni pa ši ne kad ne ie spē
tu to, ko pa vei cam ko pā. Tā pēc 
pal dies vis iem drau giem un at
bal stī tā jiem! Pal dies par fi  nan si
ālo at bal stu jaun ā ka ro ga mas ta 
ie gā dei, par dē lī šiem put nu bū
rī šu pa ga ta vo ša nai.

Lai vis iem jau ka un sau lai na 
va sa ra!  v

Teksts:Lī ga Vein ber ga,Ģimenes
atbalstacentra«Saulīte»direktore
Foto–no arhīva

Ir la bi būt ko pā!

Pateicībāparjaunajiemputnubūriem,ģimenes
atbalstacentra«Saulīte»apkārtnipieskandina
putnudziesmas.

11.mai jā Val kā, Lu
ga žu lau ku mā val cē nie
šus un pil sē tas vie sus 
prie cē ja tra di ci onā lais 
Lie lais Lab da rī bas Ro
bež tir gus. Ša jā ga dā vis i 
tir gū ie gū tie lī dzek ļi ti ka 
zie do ti Jā ņa Cim zes vas
ka fi  gū ras iz vei dei Val kas 
no vad pēt nie cī bas mu ze
jā par go du Lat vi jas un 
Igau ni jas kul tū ras un iz
glī tī bas pa mat li cē ja un 
lat vie šu ko ra mū zi kas 200 
ga du ju bi le jai nā ka ma jā 
ga dā. Tir gus ie nā ku mi – 
Ls 1718,50.

Šo gad tir gū ko pu mā pie
da lī jās ap 170 tir go tā ju – ar 
daiļ amat nie cī bas un amat
nie cī bas iz strā dā ju miem, 
zem nie ku un in di vi du ālo 
ra žo tā ju pār ti kas pre cēm, 
stā diem, pla ša pa tē ri ņa pār
ti kas pre cēm, rūp nie cī bas 
un saim nie cī bas pre cēm. 
Tir go tā ji bi ja sa brau ku ši 
no Rī gas, Val mie ras, Cē
sīm, Si gul das, Skrī ve riem, 
Al la žiem, Bal viem, Val kas, 
Smil te nes, Mal tas, Rē zek
nes, Alūk snes, Gul be nes, 
Ko cē nu, Pū res, Lim ba žu, 
Ma do nas, Nauk šē nu, Og
res, Sa lac grī vas u.c. no va
diem un pil sē tām, kā arī no 
Igau ni jas. Lie lā kā da ļa no 
tiem – Ro bež tir gus pa stā vī
gie tir go tā ji, bet bi ja arī tā
di, kas pie mums bi ja pir mo 
rei zi. 

Pa pil dus tir go ša nās prie

kam, ap mek lē tā ji va rē ja 
bau dīt kul tū ras prog ram
mu, ku rā šo gad pla ši pār
stā vē ti bi ja igau ņu ko lek tī
vi, kā arī da žā das at rak ci jas 
no at rak ci ju par ka «Lec un 
mi nies.», zir gu iz jā des ar 
zir giem no Z/S «Kal nbun
das», bi ja ie spē ja iz mē ģi
nāt spē kus umur ku mu rā, 
pie da lī ties Val gas slim nī cas 
ātr ās pa lī dzī bas at rak ci jā, 
dar bo ties Jaun ie šu do mes 
rī ko ta jās ra do ša jās dar bnī
cās, ie gā dā ties Val kā un 
Val gā po pu lā ru cil vē ku 
cep tās lab da rī bas de si ņas, 
ku ras zie do ja Val kas ga ļas 
pār strā des uz ņē mums SI A 
«Ser vi lat». 

Tra di ci onā li lie lu po pu
la ri tā ti gu va Val kas Ro ta ri 
klu ba, Val kas Jaun ie šu do
mes un Tū ris ma in for mā ci
jas bi ro ja rī ko tā Lab da rī bas 
lo te ri ja, ku ras bal vu fon du 
vei do ja Val kas un tu vē jās 
ap kār tnes uz ņē mu mu, ie
stā žu un pri vāt per so nu sa
zie do tās lie tas. Ņe mot vē rā 
šā ga da tir gus lab da rī bas 
mēr ķi, lo te ri jas bal vu fon
da iz vei dē lie la lo ma bi ja 
Igau ni jas at bal stam – no 
500 lo te ri jas bal vām 130 bi
ja sa rū pē ju ši 20 uz ņē mu mi 
un or ga ni zā ci jas no Val gas, 
Ote pes un Tar tu.  

Pal dies Lab da rī bas lo
te ri jas fon da vei do tā jiem: 
SI A Val kas me li orā ci ja, vei
kals Ka me ja, SI A Ar ka +, 
SI A Val kas MD, Val kas ap
tie ka, IU Sko ders, Val kas 
pa mat sko la, Val kas pa mat
sko las māj tu rī bas sko lo tājs 
An drejs Rā ce nis un 9.kla šu 
sko lē ni, Ga ļi na Vil la, Si gi ta 
Za ri ņa, Ru ta Žu bu le, vei

kals El ston, EFN Bal ti ja, 
Gjen se di ge ap dro ši nā ša na, 
vei kals Fre ko, Ju ris Ga ninš, 
sa lons As tra, Val kas no vad
pēt nie cī bas mu zejs, Ko dak 
fo to centrs, Vei kals Vi vo 
me žam un dār zam, vei kals 
Lat vi jas pre ces, bied rī ba 
At balsts Val kai, SI A Aro
da par tne ri, vei kals Mix, 
Val kas no va da Iz glī tī bas 
pār val de, Val kas kul tū ras 
nams, SI A Vir ši –A, bied rī
ba Val kas fl or bols, SI A Pe
pi Rer, SI A Pe de lī te, TLMS 
Sau lī te, Aija Cim di ņa, SI A 
K, vei kals TOP, Aida Mi ķel
so ne, Val dis Ro gai nis, Pū
res dārz nie cī ba, laik raksts 
Zie meļ lat vi ja, Z/s Lē pes, 
Kār ķu pa mat sko la, Ēr ģe
mes pa mat sko la, SI A LLKC 
Val kas no da ļa, SI A Cel lī ši 

un par tne ri, Ive ta Mar ko va, 
SI A Val dis un vei kals Mā jai 
un dār zam, Dzin tra Auzā ne, 
Vents Zā lī tis, Ņ.Blū mas ārst
nie cis ki kos mē tis kais sa lons, 
sa lons Pau ze, Sar mī te Vil
ci ņa, Val gas pil sē tas do me, 
Val gas pil sē tas val de, Val gas 
kul tū ras un in ter ešu centrs, 
Val gas Pat ri otis kās audzi
nā ša nas mu ze ja pa stā vī gā 
eks po zī ci ja, Val gas ap riņ ķa 
at  īs tī bas aģen tū ra, Vei kals 
SEL VER, AS AT RI A EES TI, 
Hes hbur ger Val ga, Val gas 
ap riņ ķa val de un paš val dī bu 
sa vie nī ba, Val gas slim nī ca, 
Ho tel Met sis, laik raksts Val
ga ma ala ne, Aura ak va parks 
Tar tu, Ah ha a zi nāt ņu centrs 
Tar tu, Val gas ap riņ ķa Pro fe
si onā lās iz glī tī bas centrs, Se
re no Rei sid, Pühajärve SPA, 

Voorimehe pubi. 
Valkas novadpētniecības 

muzejs visus ziedotājus un 
brīvprātīgos organizētājus 
aicina pie sevis uz muzeja 
bezmaksas apmeklējumu, 
kā arī pēc Jāņa Cimzes vas
ka fi gūras atklāšanas – uz 
kopīgu foto. 

Lielo Labdarības Ro
bežtirgu organizēja Valkas 
novada dome – Valkas no
vada Tūrisma informācijas 
birojs, Valkas pilsētas kultū
ras nams, Valkas pilsētas te
ritorijas apsaimniekošanas 
nodaļa, sadarbībā ar Valkas 
pilsētas tirgu, Valkas Dāmu 
klubu, Valkas Rotari klubu, 
Valkas jauniešu domi. 

Paldies visiem, kas ie
guldīja savu brīvprātīgo 
darbu un labdarību! v

Teksts:Anita Tannenberga,
Tūrismainformācijasbiroja
vadītāja
Foto–Rolands Bošs

XI Lie lais Lab da rī bas Ro bež tir gus no slē dzies, pal dies vis iem! 

XILabdarībasRobežtirgūieradiespatsJānisCimze(RaimondsReinholds)
arsavumāsuKristīni(LigitaDrubiņa).
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No 9. līdz 13.jū li jam, Igau ni
jas – Lat vi jas – Krie vi jas pār ro be
žu sa dar bī bas pro jek ta «Ro bež
gais ma» («Bor der light», EL RI – 
135) ie tva ros, Val kā no ri si nā sies 
10.Starp tau tis kais te āt ru fes ti vāls 
«Tāl vils 2013», ku ra tē ma būs 
«Naids, pie do ša na un mī les tī ba 
— no klau nā des līdz drā mai», ie
tve rot se vī sak rā lo skait li trīs.

«Tāl vils» – pa sau les pro fe si onā
lo, mu ni ci pā lo un la bā ko ama tier
te āt ru jaun ā gad sim ta te āt ra māk
slas iz teik smes, sa tu ra, vei da un 
mek lē ju mu Starp tau tis kais te āt ru 
fes ti vāls Lat vi jas –Igau ni jas pie
ro be žas re ģi onā. Fes ti vā la aiz sā
kums mek lē jams 1996.ga dā. Ta jā 
pie da lī ju šies te āt ri no 21 valsts ar 
89 iz rā dēm.

Šo gad fes ti vā lā pie da lī sies te āt
ri no Lat vi jas, Igau ni jas, Lie tu vas, 
Krie vi jas un Uk rai nas. «Tāl vils 
2013» lai kā  ska tī tā jiem būs ie spē ja 
no ska tī ties de vi ņas iz rā des.  Fes ti
vā lu ie va dīs di vu iz stā žu at klā ša
na Val kas pil sē tas kul tū ras na mā:  
«Lie pā ja – Val ka re mi nis cen ces» 
(Di dzis Krū miņš, Edī te Ber na do vi
ča, Gints Vei lands – glez nas, gra fi 
ka, fo to) un «Ģi me nes sā ga» (Li li ta 
Pos ta ža, Ju ta Po li cja, Pa ulis Pos
tažs, Lie ne Bai lā ne, Vi ja Vein ber ga, 
An ce Žei gu re, Ru ta Žei gu re, Pa ula 

Pos ta ža, Pet ra Pos ta ža – glez nas). 
Iz stā žu at klā ša nu kup li nās Dže
za tri o «Blu e bird», va dī tājs Gun tis 
Vei lands ( Rī ga). 

Pir mo rei zi fes ti vā la vēs tu rē at
klā ša nas ce re mo ni ja – kon certs 
«Ie nāc mū su pa sau lē» no tiks Val
kā, Put ras kal nā.

Fes ti vā la prog ram ma un iz rā žu 
ano tā ci jas – nā ka ma jā in for ma tī vā 
iz de vu ma «Val kas No va da Vēs tis» 
nu mu rā un no va da do mes mā jas 
la pā www.val ka.lv  v
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Ša jā va sa rā – no 8. līdz 14.jū li
jam – Val kas no va dā ir pa re dzē ta 
Lat vi jas Uni ver si tā tes Hu ma ni tā ro 
zi nāt ņu fa kul tā tes rī ko ta tra di ci
onā lās kul tū ras un fol klo ras vāk ša
nas eks pe dī ci ja. Tā uz ska tā ma par 
tur pi nā ju mu jau no ti ku ša jām Lat
vi jas no va du iz zi nā ša nas eks pe dī
ci jām pro fe so res Ja nī nas Kur sī tes 
va dī bā. Pē dē jo des mit ga du lai kā 
prof. J.Kur sī te, sa dar bī bā ar Fi lo zo
fi  jas un so ci olo ģi jas in sti tū ta Na ci
onā lās mut vār du vēs tu res pro jek ta 
«Dzī ves stāsts» ko or di na to ri Mā ru 
Zir nī ti un ci tiem zi nāt nie kiem, ir 
vei ku si fol klo ras un dzī ves stās
tu vāk ša nas eks pe dī ci jas da žā dās 
Lat vi jas vie tās  – Tur la vā, Al sun gā, 
Dag dā u.c. 

Šo gad par eks pe dī ci jas no ri ses 
vie tu ir iz vē lē ta Val ka un tās ap
kār tne, jo no va da ļau dis ir ba gā
tas kul tū ras, va lo das un pie re dzes 
gla bā tā ji. Tur klāt Val kas no va dā 

sa ska ras di vu val stu ro be žas un 
at šķi rī gas va lo das. Šī būs pirm ā 
tik ap jo mī ga kul tū ras vēr tī bu vāk
ša nas eks pe dī ci ja Zie meļ vi dze mē 
– ta jā pie da lī sies gan pie re dzes 
ba gā ti fol klo ris ti, et no grā fi , va lod
nie ki un ar he olo gi, gan arī jaun ā 
pa au dze – LU Hu ma ni tā rās fa kul
tā tes stu den ti un Val kas no va da 
jaun ie ši. Eks pe dī ci jas da līb nie ku 
in ter ešu lo kā būs fol klo ras vēr tī bas 
(tei kas, no stās ti, tau tas dzies mas), 
iz lok šņu ba gā tī ba, per so nī gās pie
re dzes jeb dzī ves stās ti, et no grā fi s
ki priekš me ti un ci tas kul tū ras vēr
tī bas. 

Ie spē ja no kļūt in ter vē ja mo cil
vē ku lo kā būs ik vie nam Val kas 
no va da ie dzī vo tā jam, ta ču var arī 
ie priekš in di vi du āli pie teik ties, 
zva not vai rak stot eks pe dī ci jas 
ko or di na to rei Rū tai Jir gen so nei – 
mob.tālr. 25806938; tālr. 67034844; 
epasts: r.jir gen so ne@gmail.com. 
Eks pe dī ci ja tiks re ali zē ta sa dar bī
bā ar Val kas  no va da do mi. v

Ap jo mī ga kul tū ras un fol klo ras vēr tī bu 
vāk ša nas eks pe dī ci ja Val kas no va dā 

Val kas no va
da bied rī bas «At
ro di lai ku sev» iz
strā dā tais pro jekts 
«Krā sai ni spor ta 
lau ku mi Vij cie ma 
un Ozo lu pa mat
sko lās» ir at bal stīts So ro sa fon da 
– Lat vi ja ini ci atī vas «Pār mai ņu ie
spē ja sko lām» 2.kār tas «Sko la kā 
kop ie nas at  īs tī bas re surss» 2.kom
po nen tes «Pil so nis kās līdz da lī bas 
vei ci nā ša na un pras mju at  īs tī ša
na» ie tva ros. Pro jek ta dar bī bas 
laiks ir no 2013.ga da mai ja līdz no
vem brim.

Pro jek ta mēr ķis ir – ie sais tīt 
Zvār ta vas un Vij cie ma pa gas tu 
vie tē jo sa bied rī bu Ozo lu un Vij cie
ma pa mat sko lu spor ta lau ku mu 
at jau no ša nas dar bos, ra dot dro šu 

un pa tī ka mu vi di spor ta ak ti vi tā
šu īs te no ša nai brī vā da bā gan pa
gas tu ie dzī vo tā jiem, gan vie siem. 
Pro jek ta ie tva ros plā nots at jau not 
abu pa mat sko lu spor ta lau ku mu 
krā so ju mu un Zvār ta vas pa gas ta 
bēr nu ro ta ļu lau ku ma no žo go ju ma 
sē tas sta bus, ko ka šū po ļu at sai tes 
un ro ta ļu lau ku ma in ven tā ra krā
so ju mu. 

Sa kop ša nas tal kās aici nāts pie
da lī ties ik viens Zvār ta vas un Vij
cie ma pa gas tu ie dzī vo tājs, kā arī 
ci ti in te re sen ti! Pla šā ka in for mā
ci ja pie eja ma Ozo lu un Vij cie ma 
pa mat sko lās un Val kas no va da do
mē. 

Pro jek ta bu džets ir 498,00 EUR 
jeb 350,00 LVL. Pro jek tu fi  nan sē 
At vēr tās sa bied rī bas fon di (Open 
So ci ety Foun da tions), un tā ie vie ša
nu at bal sta So ro sa fonds – Lat vi
ja. Pla šā ka in for mā ci ja par So ro sa 
fon du – Lat vi ja at bal sta vir zie niem 
pie eja ma in ter ne tā www.sfl .lv. v,

Teksts: Rū ta Jir gen so ne, 
Ekspedīcijaskoordinatore

Š

Krā sai ni spor ta lau ku mi Vij cie ma un
 Zvār ta vas pa gas tu pa mat sko lās

Teksts: Ja na Put ni ņa, Attīstībasun
projektudaļasprojektuvadītāja

10. Starp tau tis kais te āt ru 
fes ti vāls «Tāl vils 2013»

Teksts: Aivars Ik še lis, 
Projektakoordinators
Publicitātesfoto

Skatsnolietuviešuizrādes

Aici na Val gas arod sko la
Jau ot ro ga du Lat vi jas jaun ie šiem Val gas arod sko lā ir ie spē ja ap gūt 
pro fe si onā lo iz glī tī bu di vās spe ci ali tā tēs:

kok ap strā dē (ar pa mat iz glī tī bu),•	
trans por ta lo ģis ti kā (ar vi dē jo iz glī tī bu).•	

Do ku men tu pie ņem ša na kok ap strā des spe ci ali tā tē no tiks 18.jū ni
jā. Vis pirms plkst.9.00 Val kas ģim nā zi jā, pēc tam or ga ni zē ti – Val gas 
pro fe si onā lās iz glī tī bas cen trā. Ci tā lai kā vis pirms sa zi nā ties ar sko lu. 
• Val gas pro fe si onā lās iz glī tī bas centrs: tel.+372 5246710 – at  īs tī bas 
de par ta men ta va dī tājs Rai ner Ku ut ma (igau nis ki, an glis ki, krie vis ki)
www.vkok.ee (ska tīt in for mā ci ju lat vie šu va lo dā).
Lo ode ie la 3, Val ga
• Val kas ģim nā zi ja: tel. 64707271 – sek re tā re, 26540200 – di rek to re 
Li li ta Kreic ber ga val kas.gim na zi ja@val ka.lv, www.val kas gim na zi ja.
lv, Rai ņa ie la 28A, Val ka
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No 30.jū ni ja līdz 7.jū li jam Rī
gā no tiks XXV Vis pā rē jie lat vie šu 
Dzies mu un XV de ju svēt ki. Lat
vi jas kul tūr vēs tu ris ka jos no va
dos svēt kus ie skan di nās «Dzies
mu svēt ku ie lī go ša na»: 8.jū ni jā 
– Lī vā nos, 15.jū ni jā – Vents pi lī un 
21.jū ni jā – Staļ ģe nē, Jel ga vā un 
Tu rai dā. Val kas pil sē tas kul tū ras 
na ma fol klo ras de ju ko pa «Sud
ma li ņas» pie da lī sies ie lī go ša nas 
pa sā ku mā Tu rai dā, bet fol klo ras 
an sam blis/dzies mu drau gu ko pa 
«Nā bur gi» ie lī gos Vents pi lī.

30.jū ni jā, tū līt pēc plkst.13.00 pie 
Val kas pil sē tas kul tū ras na ma tiks 
pa celts Val kas pil sē tas Dzies mu un 
de ju svēt ku ka rogs, kas plī vos mas
tā līdz 8.jū li jam un tad tiks no dots 
Val kas no vad pēt nie cī bas mu ze
jam. Īpa šo Val kas pil sē tas Dzies mu 
un de ju svēt ku zī mi „Val ka – Lat vi
jas zie meļ vār ti” iz vei do ja kul tū ras 
na ma paš dar bī bas ko lek tī vu kop
ko ris 6.ap rī lī Val kas pil sē tas kul tū
ras na mā, dzie dot tau tas dzies mu 
«Tei ci, tei ci va lo di ņa», kom po nis ta 
Jā ņa Cim zes ap da rē.

Val kas pil sē tu XXV Vis pā rē jos 
lat vie šu Dzies mu un XV de ju svēt
kos pār stā vēs ap tu ve ni 150 da līb
nie ku no se šiem Val kas pil sē tas 
kul tū ras na ma ama tier māk slas ko
lek tī viem: se ni oru ko ris «Zel ta ru
dens» (di ri ģen te Tat ja na Tī ru ma), 
vi dē jās pa au dzes de ju ko pa «Aija» 
(va dī tā ja Lies ma Ēr gle), fol klo ras 
de ju ko pa «Sud ma li ņas» (va dī
tā ja Skaid ra Smel te re), fol klo ras 
an sam blis/dzies mu drau gu ko pa 
«Nā bur gi» (va dī tā ja Mā rī te Meļ
ķe), Val kas no va da sie vie šu ko ris 
(va dī tā ja Lie ne Skru ode) un TLMS 
«Sau lī te» (va dī tā ja Ine se Pē ter so
ne). v

Val kas pil sē tu Dzies mu un de ju svēt kos 
pār stā vēs ap tu ve ni 150 da līb nie ku

Teksts: Lī ga Pan da lo ne, Valkaspilsētas
kultūrasnamakultūrasmetodiķe
Foto:Vadims Kuvšinšikovs

Robežtirgusapmeklētājusarsavuatraktīvopriekšnesumupriecēdziesmuundeju
svētkudalībnieki–dejukopa«Aija»

La sī ša nas vei ci nā ša nas prog
ram ma «Bēr nu žū ri ja» Lat vi jā tiek 
or ga ni zē ta jau 12 ga du, Val kas bib
li otē ka ša jā prog ram mā pie da lās 
11.rei zi. Kā jau kat ru ga du, la sī tā ju 
vēr tē ju mam tiek pie dā vā tas at bil
sto ši ve cu ma gru pai īpa ši at la sī tas 
grā ma tas bēr niem un jaun ie šiem. 
Grā ma tas līdz ga da bei gām jā iz la
sa un jā no vēr tē. Par žū ri jas eks per
tu var kļūt ik viens, ku ram ir vē lē
ša nās la sīt un iz teikt sa vu vie dok li. 
Jau ot ro ga du Bēr nu un jaun ie šu 
žū ri jai ir pie vie no ju sies arī Ve cā ku 
žū ri ja, tā pēc aici nām žū ri jas dar bā 
ie sais tī ties gan bēr nus, gan vi ņu 
ve cā kus. Šī ga da žū ri jas eks per tus 
gai da plašs un in te re sants grā ma tu 
klāsts, kat rai gru pai būs jā iz la sa 6 
grā ma tas.

Val kas bēr nu bib li otē kā žū ri jas 
eks per tiem šo gad būs ie spē jams 
pie da lī ties dā va nu kar šu iz lo zē trīs 
ka te go ri jās:

«Es pats» – tiks iz lo zē tas 3 dā va•	
nu kar tes in di vi du ālo la sī tā ju vi
dū;

«Es un mans draugs» – la sot pa•	
šam un uz ai ci not la sīt arī sa vu 
drau gu, abi va rēs pie da lī ties 4 dā
va nu kar šu iz lo zē (tā tad lai mē tā ji 

būs di vi drau gu pār i);
«La sa ma na ģi me ne» – tiks iz lo•	

zē tas 2 dā va nu kar tes to da līb nie
ku vi dū, ku ri žū ri jas dar bā būs ie
sais tī ju ši arī sa vus ve cā kus.

Vai rāk par Bēr nu žū ri jas no ri si 
un no tei ku miem var uz zi nāt bib li
otē kā. Tur ie spē jams arī pie teik ties 
žū ri jas dar bam un aiz pil dīt pie tei
ku ma an ke tu. Bēr nu žū ri jas 2013.
ga da ko lek ci jas sa raksts at ro dams 
www.val ka.lv 

In for mā ci jai: 
La sī ša nas vei ci nā ša na prog ram

ma «Bēr nu un jaun ie šu žū ri ja» ir 
Lat vi jas Na ci onā lās bib li otē kas iz
strā dā ta un kopš 2009.ga da Lat vi
jas Bib li ote kā ru bied rī bas īs te no ta 
prog ram ma, ko fi  nan si āli at bal sta 
Valsts Kul tūr ka pi tā la fonds. Prog
ram mas mēr ķis ir – da žā dot un 
piln vei dot pub lis ko bib li otē ku ie
spē jas dar bā ar bēr niem un jaun
ie šiem, kā arī vei ci nāt bib li otē kas 
pa kal po ju mu iz man to ša nu jaun o 
la sī tā ju vi dē, tā dē jā di ie tek mē jot 
grā mat nie cī bas pro ce sus un bib
li otē ku rī cīb po li ti ku val stī. Prog
ram mas uz de vums ir – kon so li dēt 
valsts un paš val dī bu pa sā ku mus 
un lī dzek ļus la sī ša nas vei ci nā ša
nai, iz man to jot un piln vei do jot 
pub lis ko bib li otē ku pa kal po ju mus 
bēr niem un jaun ie šiem. v

Bēr nu un jaun ie šu žū ri ja 2013 
uz sā ku si sa vu dar bu

Teksts: Ru ta Kor pa, Bērnu
literatūrasnodaļasvadītāja

21.jū ni jā plkst. 19.00 vie su 
mā jā «Sa lai ņi» no tiks pa sā kums 
«Ie smel va sa ru!». Ie eja pa sā ku mā 
 māk sli nie cis ki no for mēts spai nis, 
ga ba liņš sie ra un Jā ņu zā ļu slo ti ņa. 
Pa sā ku mā pie da lī sies un pirts lie tu 
tra dī ci jas mā cīs un rā dīs pro fe si
onā lais pirts meis tars Dai nis Jan
sons. Ap gū sim lat vju tra dī ci jas va
sa ras saulgriežos  un ie dzie dā sim 

bal sis. No māk sli nie cis ki no for mē
ta jiem spai ņiem vei do sim iz stā di. 
Būs sie ra de gus tā ci jas. Bū siet gai
dī ti! v

Zvār ta vie ši aici na mā cī ties 
va sa ras saul grie žu tra dī ci jas

Teksts: Ma ri ta Trei je re

Ir 17.maijs – sau lains, jauks va kars vie su mā jā 
«Sa lai ņi». Smar žo svai gi pļau ta zā le un vie na pēc ot
ras pa gal mā ie ri po ma šī nas. Te nu sa brauc da žā das 
pa au dzes, gan lie li, gan ma zi. Ie kār to ju šies ezer ma
lā, katrs at rod sa vu no dar bi. Ir kas mak šķe rē, kas ga
ta vo lie lo zu pas kat lu. Lai bū tu jaut rāk, ir pa do māts 
par at rak ci jām, pie mē ram, pat ko ka ziv ju ķer ša na, 
kur ne pār spē ti pa liek bēr ni.

Veik smī gā kiem cop ma ņiem tiek bal vas, lai turp
māk ķer tos vēl la bāk. Bēr ni tiek iz vi zi nā ti ar lai
vu, ir ie mē ģi nāts arī eze ra ūdens, no pel do ties. 
Pa to lai ku ir sa vā rī ta ļo ti gar da ziv ju zu pa, kā da 
var sa nākt tik vā rī ta uz īs tas uguns. Va ka ra gai tā 
tiek stās tī ti «zvej niek stās ti», da ži pat ļo ti smiek lī
gi. Dī ķī var žu ko rim mu zi cē jot, grie zī tei krū mā
jos grie žot ir jau ki pa va dīts laiks. Mēs do da mies 
mā jās, lai at kal sa tik tos pēc mē ne ša tai pa šā vie
tā, tai pa šā lai kā 21.jū ni jā uz va sa ras saul grie žiem.
Krā so jam vien pa ši to sa vu dzī vi, cits košāku, cits ne 
tik ko šu – kā nu ku ram sa nāk!

Sau lai nu zie du mē ne si vē lot – Bied rī bas 
«At ro di lai ku sev» vār dā Li li ta Ika le v

Bau da pa va sa ri, dzī vi un skais ti at pū šas

Makšķerēšanairlabanodarbejebkurāvecumā,unpatīkami,jaizdodas
noķertzivtiņassavāmpusdienām

Jāņanaktīnevajagot
gulēt, tad cilvēks esot
visugadumiegains,vai
arīnedabūjotsievas.

Jāņunaktiatveroties
debesis. Ja tai brīdī
kautko vēlas, tad tas
piepildās.

Jāņu naktī vajaga
dedzināt sūnas; ja
labi degs, tad drīz
apprecēšoties.

Jāņos nedrīkst čūs
kas pieminēt, tad tās
nākmājā.

Ja Jāņu naktī go
vis maujot, tad būšot
slapjšrudens.

Latviešutautas
ticējumi
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Ēka Val kā Rī gas ie lā 64, 
uz cel ta pirms 160 ga diem. 
Ta jā kopš 1970.ga da at ro
das Val kas no vad pēt nie cī
bas mu zejs. Šī ir ļo ti no zī
mī ga vie ta kā lat vie šiem, tā 
igau ņiem. Ēkā 19.gad sim ta 
2.pus ē at ra dās Vid ze mes 
drau dzes sko lu sko lo tā ju 
se mi nārs, ku rā drau dzes 
sko lo tā ja, mā cī tā ja pa lī ga 
un ēr ģel nie ka iz glī tī bu ie
gu va jau nek ļi ne ti kai no 
Vid ze mes lat vie šu, bet arī 
no igau ņu da ļas. Sko lo tā ju 
se mi nā ru, no tā di bi nā ša
nas līdz sa vai nā vei, va dī
ja lat vie šu pe da gogs, ko ru 
kul tū ras pa mat li cējs Jā nis 
Cim ze (1814. – 1881.).

1843.ga dā Val mie rā no
de ga drau dzes sko las nams, 
ku rā at ra dās arī 1839.ga dā 
di bi nā tais sko lo tā ju se mi
nārs. 1849.ga dā to pār cē la 
uz Val ku, ku ra sa va ģeo
grā fi s kā stā vok ļa dēļ bi ja 
iz de vī gā ka, jo tā at ra dās pa 
vi du starp Vid ze mes lat vie
šu un igau ņu ap ga ba liem. 
Šeit ēr ti bi ja mā cī ties arī 
igau ņiem un tā dē jā di ne va
ja dzē ja di bi nāt ot ru se mi nā
ru. Tā kā pie mē ro tas ēkas 
se mi nā ra va ja dzī bām Val kā 
ne bi ja, no lē ma celt jaun u. 
Bū ves ski ci vei do ja lauk
sko lu pa dom nieks, bīs kaps 
Karls Kris tjā nis Ul mans 
(Carl Chris ti an Ul mann). 2 
pūr vie tas lie lo ze mes ga
ba lu dā vi nā ja un par ēkas 
celt nie cī bu rū pē jās Lu ga žu 
mui žas īpaš nieks ba rons 
Karls fon Vran gels (Carl von 
Wrangel). Jā pie bilst, ka sā
kot nē ji ba rons pie dā vā ja ci
tu ze mes ga ba lu – ne tā lu no 
Lu ga žu drau dzes baz nī cas. 
1850. ga da jan vā rī Lu ga
žu pi lī viņš ar būv meis ta ru 
Dā vi du Li ber tu no slē dza lī

gu mu par ēkas būv nie cī bu.
Jaun o se mi nā ra ēku ie

svē tī ja 1853.ga da 19. (vec.
st.) jū ni jā ar pla šām svi nī
bām. Na ma celt nie cī ba iz
mak sā ja 7471 rub li 49 ka pei
kas. Jaun ajā na mā se mi nārs 
va rē ja ne trau cē ti iz vēr sties 
par Vid ze mes ga rī go gais
mas pi li. Ta jā at ra dās tel pas 
ne ti kai audzēk ņu mā cī bām 
un in ter nā tam, bet arī is ta
ba pa līg sko lo tā jam un dzī
vok lis di rek to ram. Bi ja arī 
saim nie cī bas ēkas.

Priekš sta tu par to, kā 
ēkas ap kār tne iz ska tī jās 
19.gad sim ta 2.pus ē, gūs
tam no lat vie šu sa bied ris kā 
dar bi nie ka, pe da go ga, mā
cī bu grā ma tu au to ra Kār ļa 
Dē ķe na at mi ņām par sa vu 
ie ra ša nos uz mā cī bām se
mi nā rā 1884.ga dā: «Se mi-
nā ra nams Lu ga žu mui žas tī-
ru ma vi dū. Vien kār ša 2-stā vu 
ēka, nu pat pie me ti nāts viens 
spārns, (..). No Rī gas liel ce ļa, 
ale ja iet se mi nā ram ga rām uz 
sku ju me ži ņu, ku rā ir ce li ņi, 
so li, vi dū lau kums ar gal du un 
so liem. No ale jas ie ejas uz pa šu 
se mi nā ru, tas vie nos za ļu mos, 
uz liel ce ļa pus i pa rā des dur-
vis. To priekš ā zā les lau kums 
ar pu ķu dār zu, tad līdz liel ce-
ļam, tur aug ļu ko ki un ogu lā ji 
pa rin dai starp sak ņu do bēm. 
Dārzs no slīkst te ras vei dī gi uz 
liel ce ļa, ga re nis ki un sķēr sām 

grants ce li ņi. Se mi nā ra ot rā 
pus ē pa ras tā ie eja. Tās priekš ā 
pa galms viss kup los la pu ko-
kos. Pie pa gal ma saim nie cī bas 
ēkas, aiz pa gal ma ģim nas ti kas 
lau kums. Tam vis ap kārt la-
pu ko ki un eg les. Vi sus ko kus 
priekš 30 ga diem sa ne su ši pa ši 
se mi nā ris ti uz sa vām mu gu-
rām. Arī dārzs ie rī kots un ie-
kopts Cim zes pa ša.»

Se mi nā ru slē dza 1890.
ga dā. Pēc tam nams il gā
ku lai ku ne ti ka iz man tots. 
Ēka pie de rē ja Vid ze mes 
muiž nie cī bai. To 1894.ga
dā no pir ka Rī gas mā cī
bu ap ga ba la ku ra tors par 
14000 rub ļiem, ar do mu 
ie rī kot šeit Krie vu tau tas 
sko lo tā ju se mi nā ru. To mēr 
šis no doms ne re ali zē jās. 
20.gad sim ta sā ku mā sa vu
kārt Vid ze mes vā cu bied rī
ba gri bē ja šeit ie rī kot vā cu 
sko lo tā ju se mi nā ru. Arī tas 
ne ti ka īs te nots. 

No 1920.ga da līdz 1970.
ga dam ēkā at ra dās da žā das 
ie stā des: Val kas pil sē tas vi
dus sko la (1920.g. – 1929.g. 
ru de nim), Val kas pil sē tas 
II pa mat sko la (1920.g. – 
1921.g. ru de nim), Lat vi jas 
Sar ka nā Krus ta ve se lī bas 
kop ša nas punkts (1930.jos 
ga dos), 7.Val kas aiz sar gu 
pul ka mu zejs (at klāts 1939.
ga da 2.sep tem brī), Val kas 
ap riņ ķa Tau tas iz glī tī bas 

no da ļa, Val kas 1.vi dus sko
las in ter nāts u. c. 

Val kas no vad pēt nie cī bas 
mu zejs ša jā na mā at ro das 
kopš di bi nā ša nas – 1970. 
ga da. Mu ze ja mi si ja ir po
pu la ri zēt lat vie šu pe da go
ga un ko ru kul tū ras pa mat
li cē ja Jā ņa Cim zes un vi ņa 
audzēk ņu at stā to kul tū ras 

man to ju mu, vei ci nāt sa
bied rī bas in te re si un iz
prat ni par vēs tu ris ka jiem 
pro ce siem Val kas no va dā. 
Mu zejs ir vie na no no zī mī
gā ka jām vēs tu res lie cī bu 
krā tu vēm Vid ze mē.

Ēka ir valsts no zī mes vēs
tu res pie mi nek lis «Vid ze
mes sko lo tā ju se mi nārs». v

Ēka ar 160 ga dus ga ru kul tūr vēs tu ris ku lik te ni
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Semināraaudzēkņidārzadarbos.Apt.1880.g.FotografējisF.Ka-
janders.Nogrāmatas«DasritterschaftlicheParochiallehrer-Semi-
narinValk»

Ap1980.gadu

2007.gadadecembrī.FotoL.Drubiņa

Teksts:Ligita Drubiņa,Valkas
novadpētniecībasmuzeja
speciāliste

2013.gadamaijā.FotoL.Drubiņa

Pal dies par at bal stu Me ža die nām Kār ķos!
Me ža die nu – 2013 pa sā ku mi 

Kār ķos ir no slē gu šies, ta ču ne kas jau 
nav bei dzies - ko ki tur pi na augt, ļau-
dīs ie sak ņo ju sies do ma kopt un mī lēt 
sa vu pa gas tu, no va du un sa vu tēv ze mi 
Lat vi ju! 

Pa veik to va ram uz skai tīt ci pa ros – 
tal kā pie da lī jās vai rāk kā 300 tal ci nie-
ku, pār i Ķi res upei uz bū vēts tilts, pie 
sko las ie stā dī ti 30 krīk ļi, 6 jas mī ni un 
6 sku je ņi, sa kop ti 2 diž ko ki, pie baz-
nī cas iz vei do tas pu ķu do bes, sa kop ta 
tau tas na ma ap kār tne. Tā va ram uz-
skai tīt vēl un vēl, ta ču pats gal ve nais 
- ta gad Ķi res upe var vieg lāk el pot at-
brī vo ta no at kri tu miem un brik šņiem. 
Aiz sāk tais darbs pie Lus tiņ dru vas 
ve se lī bas ta kas iz vei des sek mī gi tur pi-
nās. Za ļā ko ka dar bnī cā ta pu šās ko ka 
au to ma šī nas veik smī gi pie da lī jās sa-

cen sī bās un ir kā ap lie ci nā jums – dzī-
vot sa ska ņā ar da bu un vi dei drau dzī-
gi, ir in te re san ti.

Pa vi sam sa cen sī bās pie da lī jās 35 
da līb nie ki ar 24 ma šī nām. Šo reiz 
veik smī gā kie 6 fi  nā lis ti: 1.vie ta – Lau-
ris Al lens (RTU, Mār upe), Ralfs Ma-
jors (Vij cie ma pa mat sko la, Vij ciems), 
Dau mants Lei ma nis (Vij cie ma pa-
mat sko la, Vij ciems), Kris taps Pa lejs 
(Vij cie ma pa mat sko la, Vij ciems), Il ze 
Gūt ma ne, In ga Zo to va (RTU, Rī ga), 
Ali se Dor ša (11.Val kas maz pulks, Val-
ka). Īpašs pal dies arī Rī gas Teh nis kās 
Uni ver si tā tes stu den tiem, kas jau ot-
ro ga du kup lā skai tā pie da lās sa cen-
sī bās un to or ga ni zē ša nā un Vij cie ma 
pa mat sko las māj tu rī bas sko lo tā jam 
Val dim Šai cā nam, ku ra audzēk ņi pie-
da lī jās ar 12 ma šī nām.

Pal dies vis iem pa sā ku ma at bal-
stī tā jiem – Val kas no va da do mei 
(priekš sē dē tājs Kār lis Al bergs), ak ci-
ju sa bied rī bai «Lat vi jas valsts me ži» 
Aus trum vi dze mes mež saim nie cī bai 
(iz pil ddi rek tors An drejs Lā cis), ak ci ju 
sa bied rī bai «Lat vi jas fi  nie ris» (ģe ne-
rāl di rek tors Ul dis Bi ķis), Da bas aiz-
sar dzī bas pār val dei (ģe ne rāl di rek tors 
Jā nis Straut nieks), SI A «Mār upes 
sil tum nī cas» (Val des priekš sē dē tājs 
Jā nis Bēr ziņš), SI A «A.G.V.» (val des 
priekš sē dē tājs Gu nārs Vīk sne), SI A 
«Jaun ro zē ni» (val des lo cek le Mā rī te 
Kal ni ņa), z/s «Kaln stā les» (īpaš nie ki 
Mir dza un Jā nis Po rī ši), z/s  «Jas mī-
ni» (īpaš nieks Ed munds Juš ke vičs), 
pie mā jas saim nie cī bai «Mier kal ni» 
(īpaš nie ki Gun ta un Dai nis Pē te rē ni), 
Kār ķu pa mat sko las di rek to rei Val li jai 

Ābe lei, Lat vi jas Amat nie cī bas ka me-
ras priekš sē dē tā jam Vil nim Ka zā kam. 

Pal dies skol nie cei He lē nai Eg lī tei 
par skais to Kār ķu Me ža die nu - 2013 
lo go, pal dies paš darb nie kiem par 
skais to sa spē li ar Lat vi jas Na ci onā lā 
te āt ra ak tie ri Ainā ru An čev ski, se ni-
oru an sam blim, ka pe lai «Ve cie tur-
na vie ši», al pī nis tu ko man dai In du ļa 
Šver na va dī bā, vij cie mie šiem, nauk-
šē nie šiem, maz pul cē niem, kas pie da-
lī jās kup lā skai tā, saim nie cēm par 
gar da jām pus die nām, tā va ram teikt 
un teikt daudz la bu vār du, ta ču pats 
gal ve nais pal dies jums vis iem un kat-
ram per so nī gi, ku ri ar dar bu, la bām 
do mām un ma te ri ālu ie gul dī ju mu pie-
da lī jā ties Me ža die nu pa sā ku mā Kār-
ķos! v

Kār ķu pa gas ta pār val de
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No met nes or ga ni zē tājs: Bied rī ba 
«AT BALSTS VAL KAI».

No met nes no ri ses vie ta: Lu ga žu 
mui ža, Lu ga ži, Val kas pa gasts, Val
kas no vads.

No met nes no ri ses laiks: 2013.ga da 
22. – 28.jū lijs.

No met nes mēr ķau di to ri ja: Pui ši 
un mei te nes, 8 – 13 ga du ve cu mā.

No met ne re ģis trē ta www.no met
nes.gov.lv un veik ti vis i ne pie cie ša
mie sa ska ņo ju mi ar at bil dī ga jiem die
nes tiem.

No met nes le ģen da: Lu ga žu mui žas 
un par ka pirm sā ku mi mek lē ja mi 700 
ga du tā lā se nat nē, kad Li vo ni jas or
de nis uz cē la pi li. Līdz mūs die nām no 
pils ne kas nav sa gla bā jies. Ar mui žu 
sais tās kāds aiz rau jošs no ti kums – 
zel ta mek lē ša nas kam pa ņa. Sā ko ties 
Zie me ļu ka ram, mui žas īpaš nieks no
ra cis zel tu, un pats aiz brau cis uz ār
ze mēm. At pa kaļ tā arī nav at grie zies. 
Vi ņa ra di nie ki šī gad sim ta sā ku mā 
or ga ni zē ju ši zel ta mek lē ša nu. No lī
gu ši strād nie kus, ku ri ve se lu ga du 
mui žas te ri to ri jā mek lē ju ši zel tu. Ša
jā pro ce sā ra di nie ki iz tē rē ju ši kau dzi 
nau das, bet ba gā tī bas tā arī ne at ra da. 
Aici nām Lat vi jas bēr nus mē ģi nāt at
klāt mui žas zel ta no slē pu mu ša jā va
sa rā!
No met ne ir aiz rau jo šu no ti ku mu ko
pums ne dē ļas ga ru mā, ku rā tiek ie
sais tīts katrs no met nes da līb nieks, 
ap gūs tot daudz vēr tī gu pras mju un 
ie ma ņu, jaun as zi nā ša nas un at klā jot 
se vī jaun as per so nas īpa šī bas, at ro
dot jaun us drau gus. No met ne ie tver 
liet de rī gu brī vā lai ka pa va dī ša nas 
ie spē ju, jaun u, ener ģis ku un in te re
san tu cil vē ku ie pa zī ša nu, se vis piln
vei do ša nu. No met nē ir or ga ni zē ta 14 
– 16 stun du die nas prog ram ma, kas 
ne ļauj bēr niem gar lai ko ties. No met
ne at ro das 6 km at ā lu mā no tu vā kās 
me di cī nis kās pa lī dzī bas, ja tā da būs 
ne pie cie ša ma.

Ko bērns ie gūst pie da lo ties no met
nē:
•	ie spē ju pie da lī ties in te re san tu ak ti
vi tā šu ko pu mā;
•	jaun us spē kus un ie dves mu jaun
ajam mā cī bu ga dam;
•	jaun as zi nā ša nas, ie ma ņas, pie re
dzi, kas no de rēs da žā dās dzī ves si tu
āci jās;
•	jaun us drau gus;
•	at rai sī sies ra do šums, at klā sies kāds 
jauns ta lants;
•	at klā sies jaun as per so nī bas ie zī
mes;
•	vēl me kļūt pat stā vī gā kam un iz pa
lī dzī gā kam, sav star pē jās cie ņas iz
prat ne;
•	ko mu ni kā ci jas un sa dar bī bas pras
mju piln vei do ša nu;
•	vei ci nās lī de ra un va dī tā ja spē jas;
•	liet de rī gi pa va dīts brī vais laiks.
 
No met nes da lī bas mak sa ir 100 Ls, 
ko vei do: 
•	audzi nā tā ju klāt būt ne 24 stun das 
dien nak tī;

•	5 ēdien rei zes die nā;
•	vis i no dar bī bām ne pie cie ša mie ma
te ri āli (vi sus no met nes lai kā ga ta vo
tos dar bus bēr ni var ņemt līdz i pēc 
no met nes bei gām);
•	mat ra či gu lē ša nai, se gas, spil ve ni, 
gul tas ve ļa;
•	ek skur si jas uz ap kār tnē eso ša jiem 
ob jek tiem – pod nie ka cep li, zir gu 
staļ ļiem un ci tur;
•	ap dro ši nā ša na uz no met nes lai ku.

Da lī bas mak sā ne ie tilpst bēr na no
gā dā ša na no met nes vie tā. Tas ve cā
kiem jā da ra paš iem, ie ro do ties Lu
ga žu mui žā, Lu ga žos, Val kas pag., 
Val kas nov. 22.jū li jā no 9.00 – 10.00. 
Ie ra ša nās pēc bēr na – no met nes pē dē
jā die nā, 28.jū li jā no 13.00 līdz 14.00.

Pēc ve cā ku vē lē ša nās ir ie spē jams 
no ru nāt tik ša nos ar no met nes va dī tā
ju un pe da go gu, pirms iz lemt par sa
va bēr na da lī bu no met nē, lai no skaid
rotu sev in te re sē jo šus jau tā ju mus un 
ie pa zī tos ar cil vē kiem, kam uz ti cē siet 
sa vu bēr nu. Pirms ve cā ki pie sa ka sa
vu bēr nu kā dā kon krē tā no met nē, vi
ņiem ir tie sī bas zi nāt, vai no met nes 
va dī tā jam ir ob li gā ti ne pie cie ša mā 
ap lie cī ba par to, ka viņš ir ap gu vis 
Iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis tri jas ak
re di tē tu bēr nu un jaun ie šu no met ņu 
va dī tā ju kur su prog ram mu un sa ņē
mis at ie cī gu ap lie cī bu. Tā pat ve cā ki 
drīkst in te re sē ties par no met nes va
dī tā ja pie re dzi dar bā ar bēr niem un 
jaun ie šiem, var ie pa zī ties arī ar no
met nes prog ram mu, tās plā no ju mu 
pa die nām. 

Lai bērns va rē tu pie da lī ties no met
nē, ir jā no slēdz lī gums ar no met nes 
or ga ni zē tā ju par da līb nie ka uz ņem
ša nu, jā aiz pil da spe ci āla an ke ta, ku rā 
jā no rā da da žā das zi ņas par da līb nie
ku, kā arī jā ie sniedz iz zi ņa par bēr na 
ve se lī bas stā vok li no pri mā rās ve se lī
bas ap rū pes ār sta.

Ve cā ki, ja esiet iz lē mu ši par la bu 
bēr na da lī bai no met nē, pār ru nā jiet 
to ar bēr nu un sa ņe miet vi ņa pie kri
ša nu. 

Prie cā si mies, ja mums ko pā iz do
sies vi su pa veikt un jums pa liks la
bas at mi ņas par pie dzī vo ju miem un 
drau giem!
No met nes va dī tā ja Il ze Kras ti ņa  (Apl. 
Nr.00900003), tālr. +371 28378835.
No met nes pe da gogs: An da Kuš ķe, 
tālr. +371 28300964.
epasts: no met nes.val ka@gmail.com v

Aici na bēr nu va sa ras no met ne 
«Mui žas no slē pums»

Vis as va sa ras ga ru mā vie
su na mā «Aus mas» (Val kas no
va dā) bēr niem, ve cu mā no 7. 
līdz 12.ga diem, pa re dzē tas bēr
nu no met nes «Emo ci ju vir pu lis 
lau kos», kas pie dā vā iz bau dīt 
vis da žā dā kos pie dzī vo ju mus 
– ra do šā, jaut rā un in te re san tā 
vei dā uz zi nāt par dzī vi lau kos. 
No met ņu no ri šu lai ki pa re dzē ti: 
03.06. – 12.06., 22.07. – 28.07. un 
05.08. – 11.08. Des mit die nu va
sa ras no met nes mak sa ir Ls 150, 
bet ne dē ļas mak sa ir Ls.105.

Ra do šas un iz glī to jo šas bēr nu 
va sa ras no met nes vie su nams 
«Aus mas» or ga ni zē jau piekt o 
ga du. No met ņu gal ve nais uz
de vums ir – ie pa zīs ti nāt bēr
nus ar lau ku dzī vi un dar biem, 
dot ie spē ju paš iem ta jos ak tī vi 
līdz dar bo ties. Tā pat tiek do
māts par da līb nie ku ra do šu ma 
un prak tis ko ie ma ņu at īs tī bu, 
pie dā vā jot da žā das prak tis kās 
un ra do šās no dar bī bas, ku ras 
pa lī dzēs īs te not no met nes pe
da gogs. No met nes gai tā būs ie
spē jams gan ie pa zī ties ar lau ku 
sē tā eso ša jiem dzīv nie kiem, gan 
uz zi nāt vai rāk par to ik die nu 
caur ra do šām un aiz rau jo šām 
ak ti vi tā tēm. Tā pat būs ie spē ja 

ie gūt prak tis kas ie ma ņas se no 
lau ku dar bu ap gū ša nā – vil nas 
vēr pša nā, tē ju la sī ša nā, mā la 
dar bnī cās u.c. No met nes prog
ram ma tiek pa pil di nā ta arī ar 
ek skur si ju, spor tis kām ak ti vi
tā tēm, brīv da bas ki no un ci tiem 
aiz rau jo šiem ele men tiem. 

No met nes or ga ni za to re Il ze 
Lei cā ne (no met ņu va dī ša nas 
ap lie cī bas Nr.RR000128) no rā da 
uz rū pī gi iz strā dā tu, kva li ta tī vu 
un sais to šu no dar bī bu sa tu ru 
un pa sā ku mu sce nā ri ju. Bēr ni 
tiks in ten sī vi no dar bi nā ti vi su 
no met nes lai ku, vei ci not lau ku 
dzī ves pie pil dī ju ma sa jū tu. No
met nes lai kā tiek no dro ši nā ta 
ēdi nā ša na pie cas rei zes die nā 
un guļ vie tas mui žas tel pās. Pie
teik ša nās no met nēm bei dzas 
trīs ne dē ļas pirms no met nes sā
ku ma.

Vie su nams «Aus mas» ir Val
kas no va da tū ris ma uz ņē mums, 
kas pie dā vā gan vie su na ma 
pa kal po ju mus – iz mi ti nā ša nu, 
pirts ie spē jas, tel pu īri, gan arī 
pla šu pa sā ku mu or ga ni zē ša nas 
klās tu.

Vairāk informācijas: Il ze Lei
cā ne. Vie su nams «Aus mas» 
www.lai no tiek.lv, 
epasts: er ge me@inbox.lv, 
tālr. +371 29234102. v

Pie dā vā iz bau dīt 
«Emo ci ju vir pu li lau kos»
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Val kas no va da Dzim tsa rak stu 
no da ļas aici nā ju mam  pie teik ties 
ģi me nēm, ku ras šo gad svin zel ta 
kā zas, at sau cās val cē nie ši Gai da 
un Pjotrs Ti mo fe je vi. 9.mai jā ap
ri tē ja 50 ga di, kopš vi ņi re ģis trē ja 
lau lī bu Val kas pa gas ta cie ma pa
do mē.

Ir pa ras ta die na maz pil sē tā – ļau
dis stei dzas dar bos, da žam vaigs 
rūp ju pār ņemts, dažs iet ne stei dzī
gi. Ie grie žo ties Se mi nā ra ie las 11, 
Gai das un Pjot ra ne lie la jā dzī vok
lī tī, šķiet tas sau les un la bes tī bas 
pie liets. Saim nie ki pra tu ši ie kār tot 
«lig zdi ņu», ku rā pa ši, bēr ni, maz
bēr ni, maz maz bēr ni un ik viens 
vie sis jū tas gai dīts. Te nav pla šu 
tel pu, ta ču viss Pjot ra re mon tēts, 
ga ta vots un ko pī gi ar Gai du ie kār
tots. Pats gal ve nais – mā jai ir sa va 
īpa ša dvē se le un Ti mo fe je vu ģi me
ne pra tu si mī les tī bu kopt, sau dzēt 
un gla bāt vis os šos ko pā pa va dī tos 
50 ga dus. 

Zal dā ta un vie tē jās 
mei te nes mī les tī ba

1961.ga dā Pjot ru Ti mo fe je vu ie
sau ca die nēt pa dom ju ar mi jā. Pui
si no Nov go ro das ap ga ba la Bo ro
vi či pil sē tas no sū tī ja uz ar mi jas 
da ļu Val kas ra jo nā. Pjotrs die nē ja 
celt nie cī bas da ļā un rei zēm pil dī ja 
arī šo fe ra pie nā ku mus. Lai arī pa
vi sam ne jau ši, to mēr ne kas dzī vē 
nav ne tī šām – Pjotrs bi ja at nā cis 
līdz i drau gam pie Gai das dar ba 
ko lē ģes. Vi ņa to brīd ar mam mu 
strā dā ja fer mā. Tā abi jaun ie ši sa
sta pās un uz plau ka vi ņu drau dzī
ba un mī les tī ba. Gai dai to brīd bi ja 
19 ga di, Pjot ram jeb kā Gai da ik
die nā sauc vī ru Pē te rim – 21. Ma
te ri ālā ro cī ba ne ļā va svi nēt lie las 
kā zas. «To brīd Pē te ris vēl die nē ja. 
Vi ņam bi ja ie do tas 3 stun das brī
vā lai ka ār pus ar mi jas da ļas, tad 
arī mēs aiz gā jām uz Val kas cie ma 
pa do mi, kur re ģis trē jām lau lī bu,» 
at ce ras Gai da. Pēc die nes ta Pjotrs 
pa li ka Lat vi jā. Pie dzi ma dē li Vla di

mirs un An drejs. Ģi me ne sā kot nē ji 
dzī vo ja Val gā. Ie dzī ve un vis as lie
tas bi ja ko pī gi pel nī tas un gā dā tas.

Mo to cik la va sa ras
Gai da un Pjotrs ie gā dā jas mo

to cik lu un tā sā kās vi ņu ko pī gie 
ce ļo ju mi. Bie ži ti ka braukts arī uz 
Krie vi ju pie vī ra ra diem. «Līdz ma
nai dzim te nei ir 700 kilo met ri. Ja 
pēc pus die nā iz brau cām, tad nā ko
ša jā va ka rā jau bi jām ga la pun ktā,» 
at ce ras Pjotrs. Gai da atz  īst, ka vi ņa 
vien mēr pie vī ra ra diem brau ku si 
ar vis lie lā ko prie ku: «Ma na vī ra
mā te bi ja zel ta cil vēks un vis i ra di 
ir sirds cil vē ki.» Ta gad aiz braukt ir 
sa rež ģī ti. At liek ti kai tele fo na sa ru
nas.

 
At bil dī ba par dar bu un 

rū pes par sa vē jiem
Gai das dar ba mū ža lie lā kā da ļa 

aiz ri tē ju si strā dā jot Lauk teh ni kas 
trak to ru ce hā un jo pro jām vi ņai ir 
sir snī gas at  ie cī bas ar bijušajiem 
dar ba ko lē ģiem. Pjotrs par sa viem 
dar ba ob jek tiem var saukt ļo ti 
daudz ēkas gan Lat vi jā, gan Igau
ni jā, pie mē ram, bēr nu dār zus, sko
las, dzī vo ja mās mā jas, pa sta ēku 
Val gā, fer mas, vai rā kus mi li tā rus 
ob jek tus. 

Darbs un ģi me ne ir Ti mo fe je
vu ģi me nes stūr ak me ņi. Vien mēr 
rū pes un do mas ir arī par maz
bēr niem un maz maz bēr ni ņiem. 
«Mums ir čet ri maz bēr ni – Ine se, 
Evi ta, Mod ris un An drejs. Piekt
ais maz dē liņš Alek sandrs pirms 
da žiem ga diem no slī ka. Tas bi ja 
ļo ti liels trie ciens un ne lai me vi sai 
mū su dzim tai. Mums ir arī jau trīs 
maz maz dē li ņi – Aivis, Dže ralds 
un Sid nejs. Maz mei ta Evi ta ar ģi
me ni dzī vo An gli jā, dē la Vla di mi
ra ģi me ne Alūk snē, Mod ris Rī gā. 
Tā nu kur nu ku rais, ta ču kad ir 
lie lā ki svēt ki, vis i sa brauc,» stās ta 
Gai da. Šo brīd ve se lī bas stā vok lis 
ne ļauj Pjot ram tā lu braukt un ak
tī vi pār vie to ties. Gai da pie lā go jas 
si tu āci jai un vie na ne cen šas ne kur 
vie so ties. Vi ņa teic: «Vai nu abi, vai 
ne viens. Tā mēs esam dzī vē pie ra

du ši un viens ot ru at bal stī ju ši. Man 
dzī vē ir lai mē jies – lik te nis sa ve da 
ko pā ar la bu, dar bī gu un sir snī gu 
cil vē ku.»

Val kas no va da do me uz ska ta, 
ka stip ras ģi me nes ir no zī mī ga sa
bied rī bas vēr tī ba un no sirds sveic 
Gai du un Pjot ru zel ta kā zās! v

Par go du Starp tau tis ka jai ģi me
nes die nai Val kas no va da Dzim tsa
rak stu no da ļa jau ot ro ga du rī ko ja 
«ak ci ju» – BEZ MAK SAS SVI NĪ GO 
LAU LĪ BU CE RE MO NI JU PA VA
SA RĪ – 18.mai jā. Jaun ajiem pār iem 
ne bi ja jā mak sā par svi nī go ce re mo
ni ju,  bet ti kai valsts no de va – pie ci 
la ti. 

Pērn šo ie spē ju iz man to ja 5 jaun i 
un skais ti pār i – jau īs tas ģi me nī tes, 
ar eso šiem un gai dā miem bēr ni ņiem. 
Šo gad lau lī bu re ģis trā ci jai ša jā īpa ša
jā die nā bi ja pie tei ku šies 8 pār i, pār
sva rā tā di, kas jau il gi ir ko pā, da ži 
pat ar pie au gu šiem bēr niem un tie ši 
tā dēļ,  ma nu prāt, ļo ti la bi, ka ti ka no
for mē ta arī at  ie cī bu ju ri dis kā pus e. 

Viens ot ram «jā» var du ša jā die
nā tei ca arī Aus ma Del le un An dris 

Ziv tiņš. Abi ko pā ir ga na il gi – jau 
div des mit vie nu ga du. «Jau sen to 
gri bē jām iz da rīt, bet kaut kā vi su lai
ku at li kām un nu bei dzot viss ir tā, 
kā tam jā būt – ta gad mums vis iem ir 
vie nāds uz vārds. Pal dies par to jā sa
ka arī ra diem, ku ri ik pa lai kam mūs 
uz to mu di nā ja. Tiem, kas vēl do
mā – vai to va jag, ie sa ku to no teik ti 
iz da rīt. Dzī vē ik pa lai kam ir lie tas 
un dar bi, ko it kā va jag iz da rīt, bet 
var arī at likt. Un tā vien mēr at ro das 
kāds cits, sva rī gāks darbs, bet tā ne
iz da rī tā dar ba sa jū ta ne pa zūd. Tad 
nu šo brīd sa vas sa jū tas va ru rak stu
rot kā pēc il gi at lik ta, bet la bi pa da
rī ta dar ba,» sa vu prie ku ne slēpj Aus
ma Ziv ti ņa. 

Pal dies Val kas no va da do mei, 
kas mū su no va da jaun ās ģi me nes 
svei ca ar dā va nu kar tēm 25 la tu 
vēr tī bā. Uz ska tu, ka mū su rī ko tā 
«ak ci ja» iz de vās ļo ti la bi un tā du 
no teik ti at kār to sim arī nā kam gad, 
bet tad jau sau ksim to par tra dī ci
ju! v

Dzī ve sa ve du si ko pā ar la biem cil vē kiem

12

Palabi:PjotrsTimofejevs1961.gads.
Foto:no arhīva
Apakšā:Valkasnovadadzimtsarakstu
nodaļasvadītājaMāraZeltiņaunno-
vadadomespriekšsēdētājsKārlisAl-
bergssveicPjotruunGaiduTimofejevus
zeltakāzās.Foto:Inguna Medne

AusmaDelleunAndrisZivtiņširpriecīgi,kajuridiskinoformētalaulībauntagad
ģimenēvisiemviensuzvārds

Ak ci ja skais ti pār top par tra dī ci ju
Teksts:Mā ra Zel ti ņa,Dzimtsarakstu
nodaļasvadītāja
Foto:Inguna Medne

Teksts:Sandra Pilskalne

Gaidaarsaviemtuvajiem.Foto:no arhīva
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Darbs, kas da rīts ar mī les tī bu nes ba gā tu ra žu

Val kas no va da Kār ķu pa mat
sko las di rek to res Val li jas Ābe les 
vārds at pa zīs tams pa gas tā, no
va dā un pe da go gu ap rin dās arī 
valsts mē ro gā. Šis pa va sa ris vi ņai 
ir īpašs – 4.mai jā LR Ne at ka rī bas 
dek la rā ci jas pa slu di nā ša nas die nā 
pie ņem ša nā pie valsts pre zi den ta 
sa ņemts augsts valsts ap bal vo
jums – Atz  i nī bas krusts, sko lā no
strā dā ti 50 ga di un pēc ne pil nām 
di vām ne dē ļām Val li jas kun dze 
svi nēs skais tu dzī ves ju bi le ju.

Val li jas dar ba mū žu var sa lī dzi
nāt ar vi ņas uz vār du  darbs ir kā 
ābe le, tā nes ba gā tu ra žu, jo bēr nu 
dvē se les tiek kop tas ar lie lu mī les
tī bu. 

Kār ķu pa mat sko la vi ņai ir pirm ā 
dar ba vie ta. Tā la jā 1962.ga dā uz 
Kār ķiem at nā ca jaun a sko lo tā ja, 
ku ra ātr i ie ju tās sko las un cie ma 
dzī vē. Val li ja 19 ga dus Kār ķu kul
tū ras na mā un arī sko lā va dī ja de ju 
ko lek tī vus. Šeit vi ņa sa sta pa sa vu 
dzī ves drau gu Aiva ru un iz vei do ja 
stip ru ģi me ni, ku rā iz au dzi nā ti trīs 
kriet ni bēr ni – Ina, Aiga un Aivis. 
Ta gad vi ņu jau prie cē trīs maz bēr ni 
– An tra, Ar tūrs un Edu ards.

Iz glī tī bas pār val de un sa bied rī
ba jau pirms 32 ga diem atz  i nī gi no
vēr tē ja vi ņas or ga ni za to ris kās spē
jas un 1981.ga dā ie cē la par Kār ķu 
sko las di rek to ri. 

Val li jai Ābe lei Kār ķu pa mat sko
la ir pirm ā un vie nī gā dar ba vie ta, 
ku rā aiz va dī ti 50 ga di. Ru nā jot lī
dzī bās – piec des mit ir zel ta skait lis, 
arī Val li jas vei kums ir zel ta bur tiem 
pa gas ta vēs tu rē ie rak stīts. Par vai
rā kām lie tām, ko Val li ja ir iz vei do
ju si sko lā, var teikt – pir mo reiz pa
gas ta, pir mo reiz sko las, pir mo reiz 
no va da un pir mo reiz valsts vēs tu
rē. Pie mē ram, ma za jā Kār ķu sko lā 
dar bo jas Val kas mū zi kas sko las fi 
li āle, ku rā mā cās gan drīz pus e no 
vis iem sko lē niem, tā pēc var sa cīt, 
ka Kār ķi ir mu zi kā lā kais pa gasts 
no va dā. At mo das sā ku mā Val li ja 
ie gul dī ja lie lu dar bu, lai at jau no tu 
239.Kār ķu Maz pul ku, kas Kār ķos 
dar bo jās jau no pirm ās brīv valsts 
lai ka. Tas bi ja viens no pir ma jiem 
at jau no ta jiem maz pul kiem val stī. 

Lai dārzs uz zie dē tu skais ti, ir 
va ja dzīgs dārz nie ka pa doms, lai 
bēr nu dvē se les kop tu, sva rī gi ir to 

da rīt pro fe si onā li un ar lie lu sirds 
mī les tī bu. Ap lie ci nā jums tam, ka 
Kār ķu sko las ko lek tī vam tas iz do
das, ir sko las sa li do ju mi, ku rā pul
cē jas sim tiem sko lē nu, lai pa teik tu 
pal dies sa vai sko lai. Kār ķu sko lā 
strā dā pie ci sko lo tā ji un trīs teh
nis kie dar bi nie ki, ku ri ir mā cī ju šies 
ša jā sko lā un bi ju ši Val li jas sko lē ni. 
Vi siem šiem jaun ajiem sko lo tā jiem, 
uz sā kot dar ba gai tas, sirds li ku si 
at griez ties dzim ta jā sko lā. Iz vei dot 
veik smī gu un sa lie dē tu ko lek tī vu 
spēj ti kai cil vēks, kam šū pu lī ie
likts va dī tā ja ta lants.

 Val li ja ir no tiem cil vē kiem, ku
rai, sā ko ties At mo dai, bi ja skaid ra 
do ma, kā rī ko ties, lai pie nāk tu die
na, kad bēr ni va rē tu kļūt par sa vas 
ze mes saim nie kiem. Vi ņa ir vie na 
no tiem 99 kār ķē nie šiem, ku ra ko
pā ar vī riem stā jās uz ba ri kā dēm un 
pirms da žiem ga diem sa ņē ma Ba
ri kā žu pie mi ņas Go da zī mi. Kār ķu 
sko la bi ja vie na no pir ma jām val stī, 
kur sko lā mā cī ja kris tī go ēti ku. Sā
kot nē ji, kad vēl ne bi ja uz cel ta Kār
ķu baz nī ca, diev kal po ju mi no ti ka 
sko lā. Tā bi ja jaun a lie ta un lie la 
uz drīk stē ša nās paust sko lā kris tī
gu vie dok li.

Pa mat sko las sko lo tā ja dar ba no
vēr tē jums ir bēr nu dar ba re zul tā ti, 
vi ņu sa ga ta vo tī ba turp mā ka jām 
sko lām un dzī vei. Val li jas Ābe les 
va dī tais dar ba ko lek tīvs ir ap lie ci
nā jis, ka Kār ķu sko lā ie gū ta iz glī
tī ba ir kon ku rēt spē jī ga ar lie lās un 

pres ti žās sko lās ie gū to iz glī tī
bu, bēr nu sir dīs ir ie sē ta un ie
au dzi nā ta dzim tās vie tas mī les
tī ba un la bes tī ba. Tas nav pro
cen tos, ne skait ļos sa rē ķi nāms, 
ta ču nav ma zāk sva rī gi per so nī
bu at  īs tī bai. 

Val li jas Ābe les dar bu atz  i nī gi 
no vēr tē ju si arī Kār ķu paš val dī
ba – vi ņa ir ie skai tī ta to 20 cil vē
ku skai tā, ku ri vis vai rāk da rī ju
ši Kār ķu vār da at pa zīs ta mī bai. 
Kār ķē nie ši šos cil vē kus sauc 
par diž vī riem un diž sie vām. Par 
go du šiem cil vē kiem pie sko las 
ir ie stā dī ts diž sie vu un diž vī ru 
ozo lu un lie pu ko ku stā dī jums. 
Val li jas fo to grā fi  ja un krēsls ir 
Kār ķu in for mā ci jas cen trā pie 
diž vī ru diž sie vu gal da.

Val li jas Ābe les vei kums – 50 
zie mas un arī va sa ras vel tī tas, 
lai uz plauk tu Kār ķu sko la un 
ba gā tas bū tu bēr nu dvē se les, 
ku ras mā cās ša jā sko lā.

Val li ju Ābe li kā di rek to ri 
vēr tē sko lē ni un ko lē ģi:

En dijs (1.kl.): Vi ņa ir vis la bā kā.
Mak sis( 2.kl.): Vi ņa ir pa lī dzē ju si 

no ņemt strī dus.
Emīls: ( 4.kl) : Dzī ves prie cī ga, cit-

reiz lai mī ga
Ralfs (4.kl.): Nav ļau na, ja kaut ko 

iz da ra.
Dār ta (4.kl): Jau ka, sir snī ga, iz pa lī-

dzī ga

Ine ta Zu te( sko lo tā ja): tais nī ga, 
sird sgud ra, emo ci jas ne nes uz ār u.

Ar ta Pū po la (pirm sko las iz glī tī bas 
gru pas sko lo tā ja): lie la at bil dī bas sa jū-
ta, rei zēm strā dā pār i spē kiem.

Alek san dra Kras ti ņa (dar ba ko lē ģe): 
la ba hu mo ra iz jū ta, ļo ti dās na, ja va ja-
dzēs ot ram at dos vi su. v

Tekstsunfoto:Sandra Pilskalne

KārķupamatskolasdirektoreVallijaĀbeleLRNeatkarībasdeklarācijas
pasludināšanasdienāsaņēmaaugstuvalstsapbalvojumu–Atzinībaskrustu

VallijaĀbele1962.g.Foto:noarhīva

VallijaĀbeleardzīvesbiedruAivaruundrau-
guģimeniAleksandruunZigurduKrastiņiem
DziesmuunDejusvētkosCēsīs.Vallija19
gadusvadījadejukolektīvuKārķutautas
namā.Foto:no arhīva

IZLAIDUMI VALKAS NOVADA SKOLĀS
Valkas ģimnāzijā

15.jūnijā plkst. 20.00•	  9.klasei (Valkas kultūras 
namā);

21.jūnijā plkst. 22.00•	  12.a klasei (Valkas ģimnāzijā);
22.jūnijā plkst. 16.00•	  12.b klasei (Valkas ģimnāzijā);

Valkas pamatskolā 15.jūnijā, plkst. 13.00.
Ozolu pamatskolas izlaidums tautas namā «Mierkal
ni» 13.jūnijā, plkst. 20.00.
Ērģemes pamatskolā 15.jūnijā, plkst. 18.00.
Vijciema pamatskolā 14.jūnijā, plkst. 17.00.
Kārķu pamatskolā 15.jūnijā, plkst. 19.00.
Valkas mākslas skolā 1.jūnijā, plkst. 14.00.

Do ku men ti ie stā jai 
Val kas ģim nā zi jas 7.kla sē 
(2013./2014.m.g.) tiek pie
ņem ti no š.g. 31.mai ja, ie
snie dzot sko lē na 6.kla ses 
lie cī bu un ve cā ku ie snie gu
mu (veid la pa pie sko las 
sek re tā res). To po šo pro
ģim nā zis tu ve cā ku sa pul ce 
– 5.jū ni jā plkst.17:30.

Do ku men ti ie stā jai Val
kas ģim nā zi jas 10.kla sē 
(2013./2014.m.g.) tiek pie
ņem ti no š.g. 17.jū ni ja, ie
snie dzot ap lie cī bu par pa
mat iz glī tī bu un sek mju iz
rak stu, me di cī nas kar ti, fo
to grā fi  ju (3x4 cm) sko lē na 
ap lie cī bai un ie snie gu mu 
(veid la pa pie sko las sek re
tā res), līdz i ņe mot pa si. Uz
ņem ša na 10.kla sē tiek or ga
ni zē ta kā pār ru nas ar sko
lē nu un vi ņa ve cā kiem 

(pie teik ties ie priekš pie 
sko las sek re tā res pa tel. 
647 07271). v

Teksts:Gu ni ta Gin dra,Valkas
ģimnāzijasdirektoresvietniece

Uz ņem ša na Val kas ģim nā zi jas 7. un 10.kla sē
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29.mai jā Val kas jaun
ie ši  svi nī gi sa ņē ma jaun
sar gu ap lie cī bas, kas ir no
zī mīgs no ti kums un pie rā
dī jums tam, ka in struk to
ra Rit va ra Lei te na  va dī bā 
aizva dī ta dar bī ga se zo na. 
Re zul tā ti da žā dās starp
no va du un valsts mē ro ga 
sa cen sī bās ap lie ci na – val
cē nie ši ir vie ni no stip rā ka
jiem val stī.

«Ša jā pa va sa rī esam pie
da lī ju šies dau dzās sa cen sī
bās – ap rī ļa no ga lē šau ša
nas čem pio nā tā Jēr cē nos. 
Ļo ti veik smī gi iz de vās star
tēt peint bo la čem pio nā tā, 
kur starp 39 ko man dām ie
kļu vām fi  nā lā un iz cī nī jām 
3.vie tu,» stās ta in struk tors 
Rit vars Lei tens.

Peint bo la ko man das kap
 tei nis bi ja San dris Zu tis, 
da līb nie ki – Dā vis Zir nis, 
Rei nis Šal ders, Gun val dis 
Lei tens, Alek sandrs Mat
ve jevs, Ainis Žī gurs. Ja iz
do sies gūt ma te ri ālu at bal
stu, jū ni jā no ga lē Val kas 
ko man da uz vai rā kām die
nām uz ai ci nā ta uz va sa ras 
lau ku mā cī bām Bār ba lē, kas 
ir ļo ti la ba ie spē ja ap mai nī
ties ar pie re dzi ar šo brīd 
val stī stip rā ka jām jaun sar
dzes peint bo la ko man dām. 
San dris Zu tis atz  īst, ka tā 
bi ja ļo ti in te re san ta pie re
dze – būt kap tei nim, va dīt 
ko man du un pie ņemt iz
šķi ro šus lē mu mus. Viņš ļo
ti atz  i nī gi vēr tē in struk to ra 
Ri va ra Lei te na ie gul dī ju mu 
sa ga ta vo jot ko man du, mā
cot kau jas tak ti ku un stra
tē ģis ko do mā ša nu. «Es mu 
ie ce rē jis arī nā kot ni sais tīt 
ar mi li tā ro jo mu,» stās ta 
San dris, kurš mā cās Val kas 
ģim nā zi jas 10.kla sē un jau 
no piet ni do mā par pro fe si
jas iz vē li.

Šau ša nas sa cen sī bās Jēr

 cē nos pie da lī jās 12 ko man
das, ku rās star tē ja 48 da līb
nie ki. Val cē nie šiem vis la bāk 
vei cās du eļu šau ša nā, kur 
ie gū ta 1. un 2.vie ta, cir vja 
me ša nā – 2. vie ta, sta ci onā
rā sten da šau ša nā – 3.vie
ta. In di vi du āli vis aug stā

kos re zul tā tus sa snie dza 
Ivo Tal viks (4.vie ta), Alī da 
Krūm hol ce (7.vie ta), Rei
nis Šal ders (8.vie ta), Jē kabs 
Jaun sla vie tis (10.vie ta).

25.mai jā Val kas jaun sar
gi Ane te Ģēr ma ne, San
dris Zu tis, Dā vis Zir nis, 

Ger mans Ļe be zovs, Jē kabs 
Jaun sla vie tis un Alek
sandrs Mat ve jevs pie da lī jās 
ik ga dē jos Ka ro ga svēt kos 
Lim ba žos. Tas ir pa sā kums, 
kas pār bau da jaun ie šu eru
dī ci ju vēs tu res jau tā ju mos 
un vien lai kus arī ir spor
ta sa cen sī bas un at pū ta. 
Pasākumā viceadmirālis 
Gaidis Andrejs Zeibots uz
teica Valkas jaunsargu stāju 

un prasmi nest karogu.
Val kas no va da jaun sar gi 

ša jā se zo nā ir go dam aiz
stā vē ju ši sa vas or ga ni zā ci
jas vār du un lab prāt sa vās 
rin dās jaun ajā se zo nā gai
dīs jaun us bied rus. Jaun sar
gu or ga ni zā ci ja pa līdz kļūt 
ne ti kai fi  zis ki, bet arī ga rī gi 
stip riem, kas ir ļo ti sva rī gi 
iz vē lo ties jeb kā du pro fe si ju 
un dzī ves ce ļu. v

Val kas jaun sar giem sa snie gu miem ba gāts pa va sa ris
Teksts:Sandra Pilskalne

Sīvacīņa,sudrabamedaļa,diploms,karogagodasardze–tāir
spēcīgaadrenalīnaunemocijudeva

Čempionātauzvarētāji213.Valkas1.komandanespējnoslēpt
priekuparuzvaru

Stacionārajāšaušanāstartē213.vienībasĒrģemeskomanda,kas
pastiprinātaar218.vienībaspārstāviLailu

18.mai jā Rī gā aiz ri tē ja 
viens no no zī mī gā ka jiem 
ma su fut bo la pa sā ku miem 
– Fut bo la die na. Tās lai kā 
Rī gas cen trā ti ka iz vei dots 
īpašs fut bo la kvar tāls, ku rā 
ti ka ap vie no tas četr as spor
ta cel tnes: Skon to sta di ons, 
Rī gas 49.vi dus sko las spor ta 
kom plekss, Rī gas Han zas 
vi dus sko las fut bo la lau
kums, Olim pis kais Spor
ta centrs. Fut bo la kvar tā lā 
ap mek lē tā jiem bi ja ie spē ja 
pie da lī ties te orē tis kos un 
prak tis kos se mi nā ros, bau
dīt da žā du māk sli nie ku un 
de ju ko lek tī vu priekš ne su
mus, pār lie ci nā ties par sa
vām pras mēm un ie ma ņām 

fut bo la meis ta rī bas kon
kur sos, ap mek lēt iz stā di 
Fut bols Expo 2013, bēr nu 
pil sē ti ņu un dau dzas ci tas 
ar fut bo lu un ne ti kai ar to 
sais tī tas ak ti vi tā tes. Ko pē
jais Fut bo la kvar tā la ap
mek lē tā ju skaits bi ja ap tu
ve ni 3500 cil vē ku. 
Rī gas 49.vi dus sko las spor ta 
kom plek sā un Olim pis ka jā 
Spor ta cen trā no ti ka Fut bo
la fes ti vāls «Dau ga vas upes 
la bais krasts pret krei so» ar 
aiz rau jo šām fut bo la spē
lēm starp Lat vi jas bēr nu un 
Jaun ie šu fut bo la klu biem 
no vis as Lat vi jas. Ko pu mā 
fes ti vā lā ti ka pār stā vē tas 
ko man das no 22 da žā dām 
fut bo la or ga ni zā ci jām. Ša jā 
pa sā ku mā Val kas no va da 
BJSS  pie da lī jās ar di vām ko
man dām U11 un U9. Sek

mī gi spē les aiz va dī ja U11 
ko man da. Kaut arī ne ti ka 
iz cī nī tas uz va ras, to mēr ne
iz šķir ti re zul tā ti pret Fut bo
la sko lu Met  a 2:2 ( vār tus 
gu va M.Ma zurs un D.Jūgs) 
un JFC Skon to 1:1 (K.Maļ
cevs) ir uz ska tāms par pa
nā ku mu. Rī gas ko man das 
bi ja ātr ākas un pre cī zā kas, 
val cē nie ši pre tī li ka cī ņas
spa ru un paš aiz lie dzī bu. 
Pēc spē lēm dau dzu ko man
du tre ne ri sla vē ja mūs par 
snie gu mu lau ku mā. Ma zāk 
sek mī gas spē les iz de vās 
ma zā ko zē nu ko man dai, 
nā cās zau dēt stip rām Rī gas 
ko man dām FK Di na mo, SK 
Ba bī te un JFC Skon to2. To
mēr arī vi ņi ne pa li ka bez 
uz va ras  ti ka pie veik ta ci
ta Rī gas ko man da «Ca ro na 
bo re alis».

Kad spē les bi ja bei gu šās, 
da līb nie ki de vās uz Skon
to sta di onu un no ska tī jās 
Lat vi jas kau sa iz cī ņas fi  nāl
spē li starp Lie pā jas «Me

tal ur ga» un FC Vents pils 
ko man dām. Die na iz vēr tās 
ga ra un no gur di no ša, to
mēr vis i bi ja prie cī gi. v

Fut bo la fes ti vāls «Dau ga vas upes la bais krasts pret krei so»
Teksts:Va le rijs Kri viņš
Foto:Aivis Sulainis

ValkasnovadasportaskolasU–9futbolistipirmsspēlesarRīgas
«Dinamo»komandu

Mūsukomandafinālā-nokreisās:DāvisZirnis,SandrisZutis,
AleksandrsMatvējevs,ReinisŠalders,RitvarsLeitens,Gunvaldis
Leitens
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Bet vēl nav jā stei dzas,–
Es tik ko – at nā cis:
Ap ma ni pa sau le.

 (M.Svī ķe)

Lai kā no 20.04.2013. – 22.05.2013.
Val kas no va da Dzim tsa rak stu no da ļā 

re ģis trē ta 12 bēr nu dzim ša na: 
2 mei te nī tes – Mar ga ri ta un An ce, 

10 zē ni – Dā vis, Mi ķe lis, An sis, 
Gab riels, Mar kuss Marks, Ad ri ans, 
Vla dis lavs, Da rels, Hen rijs, To mass.

Sveicam ģimenes ar 
dzīvē nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

 tik netaisni šķiet,
ka ziedi nobirst pirms savas laimītes
sameklēt paspējam.

(M.Svīķe)

Aizvadīti mūžībā
(Laikā no 20.04.2013. – 22.05.2013. 

Valkas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēta miršana)

Ausma Bundze   (dz. 1927.) 
Dzidra Espe    (dz. 1939.) 
Taisa Griņko    (dz. 1937.)
Ivans Iļjenko   (dz. 1939.)
Mārtiņš Kalniņš   (dz. 1991.) 
Zelma Kāposta   (dz. 1921.) 
Dāvis Kleins     (dz. 1941.)
Anna Kreile     (dz. 1926.)
Arturs Ķīkulis   (dz. 1929.)
Vilma Pupa    (dz. 1926.)
Viesturs Sermuss      (dz. 1944.) 
Vanda Stanislavska  (dz. 1922.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem
      Valkas novada dome

Tur, kur esam mēs,
tur mūsu mīlestībai mājas.
Dodot, ņemot
gadi virknē krājas.

(G.Micāne)

Ērģemes pagastā
Andri Andersonu 06.06., Viju 
Barviķi 11.06., Ilzi Strazdiņu 
16.06., Ausmu Kreicburgu 28.06., 
Valteru Paulīti 28.06.

Kārķu pagastā
Jāni Beitānu 03.06., Valliju Ābeli 
11.06., Raitu Lammasi 15.06., Jāni 
Ampermani 17.06., Mārīti Šostaku 
20.06., Mirdzu Cekulu 22.06.

Vijciema pagastā
Aiju Maigu Ziediņu 16.06., Jāni 
Siņicinu 17.06., Arvīdu Leimani 
24.06., Zigrīdu Dudeli 25.06.

Zvārtavas pagastā
Aiju Fjodorovu 04.06.

Valkas pagastā
Margaritu Cibuli 02.06., Pēteri 
Pāži 02.06., Valēriju Fedjukovu 
04.06., Juri Bērtuli 09.06., Pēteri 
Pīru 17.06., Valentīnu Marmazovu 
18.06., Viktoru Zaicevu 22.06., Li
gitu Sērmūksli 23.06., Anatoliju 
Metusu 24.06., Arvo Vaasmu 
24.06., Ilgu Bērziņu 28.06., Aināru 
Karnīti 29.06.

Valkas pilsētā
Irinu Spasjuku 01.06., Ninu Tuuli 
01.06., Tāli Poli 02.06., Vladislavu 
Beļajevu 02.06., Alvi Gustsonu 
02.06., Ilgu Rubeli 02.06., Rimu Si
dorovu 03.06., Gaidu Utāni 03.06., 
Jāni Laizānu 03.06., Aivaru Lavi
ņu 04.06., Tamāru Smilgu 04.06., 
Astrīdu Zālīti 05.06., Vairi Kalni
ņu 06.06., Anatoliju Mitčenko 
06.06., Birutu Levinu 07.06., Edga
ru Sallu 08.06., Viju Klaipu 08.06., 
Ļubovu Ennsu 09.06, Veltu Zīli 
09.06., Ainu Paleju 09.06., Initu 
Stūri 10.06., Nikolaju Vasiļjevu 
10.06., Tamāru Harku 11.06., Gunu 
Knopi 12.06., Līgu Stali 13.06., 
Agru Vuškāni 14.06., Aigaru Roci 
14.06., Zigrīdu Pētersoni 16.06., 
Iru Silāju 16.06., Leonīdu Sokolo
vu 16.06., Andri Muižnieku 17.06., 
Emmu Zeltiņu 17.06., Viju Sopuli 
17.06., Ernu Pormeisteri 18.06., 
Olgu Ķieģelmani 18.08., Janīnu 
Jundzi 19.06., Gaidu Košelevu 
19.06., Rasmu Staņu 19.06., Svetla
nu Deivisu 20.06., Ivaru Ruku 
20.06., Almu Belzoni 20.06., Anto
niju Ogurcovu 21.06., Irēnu Bor
dāni 22.06., Vasiliju Kozlovu 
25.06.,Tamāru Markovecu 26.06., 
Sandru Krastiņu 26.06., Ludmilu 
Aleksandrovu 27.06., Vladimiru 
Ļeļetu 27.06., Uldi Skujenieku 
28.06., Aleksandru Šiliņu 28.06., 
Tamāru Aleksandrovu 29.06., Inesi 
Maļcevu 29.06., Rutu Ozoliņu 
30.06., Svetlanu Simonovu 30.06.

Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apa-

ļās» un «pusapaļās» jubilejās, 
sākot no 50 gadiem. Sveicam arī 

visus pārējos jubilārus!)

15

Šo gad Lie lā Ra tu pa stai
ga no tiks 8.jū ni jā plkst.12.00 
Val kas – Val gas pil sē tas 
svēt ku ie tva ros, bet pa rā dē 
aici nā ti pie da lī ties vis i no
va da bēr ni un vi ņu ve cā ki. 
Pul cē ša nās pie Val kas pil

sē tas kul tū ras na ma, tad or
ķes tra pa va dī bā ne liels gā
jiens pa pil sē tu. Šo gad ra ti ņi 
tiks vēr tē ti 3 gru pās: lie lie 
ra ti, spor ta ra ti un leļ ļu ra ti. 
In te re san tā kie sa ņems bal
vas! v

At gā di nā jums vis iem «Ra ti ņu stū mē jiem» – 
tu vo jas Lie lā Ra tu pa rā de! 

Jāņiemaludarot,nedrīkst laistsvešuscilvēkusklāt, jotad
alusnerūgst.
Jāņuvakarāuzganībāmjāietlīgotunsieraēst,laigovīmsvē

tībapieliptu.
Jāņadienasrītāagrilīdzsauleslēkšanaijauniemcilvēkiem

jāietuzkviešudruvuunjānomazgājasarkviešurasu,laitiem
visuvasarubūtubaltsunsmuksģīmis.

Latviešutautasticējumi

Paldies Ritvaram Bezšapočņikovam par 
palīdzību zemes apstrādāšanā.

Ķārķu seniori

Ieeja brīva
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Valkas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; 

tālr. 64722238, fakss 64707493,  
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Valkas novada afišu stabs 

Val kas kultūras nama
pasākumi 

 Bib li otē kas Bēr nu 
li te ra tū ras no da ļā

Val kas no va da 
Cen trā la jā bib li otē kā

Val kas novad-
pētniecības muzejā

Gadatirgi

Ēr ģe mes pa gas tā

Zvār ta vas pa gas tā

Vij cie ma pa gas tā

Kār ķu pa gas tā

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

6.jū ni jā plkst. 12.00 •	 Val kas kul
tū ras na mā – Val kas no va da do
mes priekš sē dē tā ja Kār ļa Al ber ga 
pie ņem ša na la bā ka jiem sko lē niem 
un sko lo tā jiem.

7.jū ni jā no plkst. 19.30 – 04.00 •	
Val kas brīv da bas es trā dē – Lie
lā Ro ka nakts, plkst.19.30 – 22.00 
BJMK Rok sko las Val kas fi li āles 
audzēk ņu kon certs, plkst.22.00 – 
04.00 spē lēs gru pas Skyforger, All 
Day Long (Lat vi ja), Es co Com pton 
and The So ut her ners, Con nec tors, 
Kol mteist (Igau ni ja) un Min dbo
und (Imat ra, So mi ja). Būs arī bu fe
te, ie eja bez mak sas.

8.jū ni jā ap plkst. 5.00 – 6.00 •	
gai sa ba lo na rī ta li do jums virs Val
kas (at ka rī bā no lai ka ap stāk ļiem 
ba lo na pa cel ša nās var būt arī va
ka rā, ap plkst.18.00).

8.jū ni jā plkst. 11.00 •	 Rī gas – 
Rai ņa ie las skvē rā – Stren ču pū tē ju 
or ķes tra rī ta svei ciens.

8.jū ni jā plkst. 11.00 •	 pie Val
kas kul tū ras na ma – pie pū ša mās 
at rak ci jas, ra do šās dar bnī cas, iz
jā des ar zir giem. At rak ci jas – bez 
mak sas. Tir go tā ji ar cu kur va ti, ba
lo niem u.c..

8.jū ni jā plkst. 12.00 •	 pie Val kas 
kul tū ras na ma – starts un fi nišs 
2.Lie la jai Ra tu pa stai gai pa Rai ņa 
un Rī gas ie lu. Aici nā ti arī jaun ie 
ve cā ki no Val gas. Gai dī ti arī leļ ļu 
ra ti ņi. Ra tus vēr tēs.

8.jū ni jā plkst. 13.00 •	 pie Val kas 
kul tū ras na ma – bēr nu kon certs ar 
dzies mām un de jām.

8.jū ni jā plkst. 15.00 •	 no Val kas 
kul tū ras na ma – ko man du gā jiens 
uz sta di onu Stren ču pū tē ju or ķes
tra pa va dī bā. Sta di onā – jaut ras 
ak ti vi tā tes.

8.jū ni jā plkst. 22.00 •	 Lu ga žu 
lau ku mā – bal le, spē lē gru pa Te
quila Band. Ie eja – bez mak sas. 
Būs bu fe te.

9.jū ni jā no plkst. 14.00 – 15.00 •	
Val gā, uz Rī gas – Ra ja ie lu krus to
ju ma pie t/c «Ri mi» – «Laik me tī gā 
de ja» – šovs «Gre en ti als Bi ke To
ur», ve lo tri āls un tri ki (no Lat vi
jas).

14.jū ni jā plkst. 17.00 •	 pie pie mi
ņas ak mens bla kus bi ju ša jai Val kas 

Radošajā telpā
 «309.kabinets»

27., 28., 29.jū ni jā •	 Val kas pil sē tā 
– ga da tir gus

sta ci jai – at ce res brī dis ko mu nis tis
kā ge no cī da upu ru pie mi ņai.

20.jū ni jā plkst. 20.00 •	 pie Val
kas kul tū ras na ma – ie lī go ša nas 
pa sā kums ar dzies mām un de jām 
«Pa par des zie du mek lē jot». Pie da
lī sies ama tier māk slas ko lek tī vi.

23.jū ni jā plkst. 22.00 •	 Val kas 
brīv da bas es trā dē – bal le «Jā ņu 
die nu sa gai dot». Spē lē gru pa «Ce
ļo jums» no Smil te nes, ie eja – bez 
mak sas.

30.jū ni jā •	 pie Val kas kul tū ras 
na ma – Val kas pil sē tas dzies mu un 
de ju svēt ku ka ro ga pa cel ša na.

No 8.līdz 14.jū ni jam •	 Val kas pil
sē tas kul tū ras na mā – kā zu klei tu 
un flo ris ti kas iz stā de «Bal to sap ņu 
mā ko nis».

Līdz 27.jū ni jam •	 – iz stā de no 
Val kas no vad pēt nie cī bas mu ze ja 
krā ju miem «Dzies mu svēt ku ga ra 
gai ta (1890. – 1990.)».

6.jū ni jā plkst. 16.00 •	 – pa sā kums 
«Ce ļā uz Dzies mu svēt kiem» – at
mi ņu pēc pus die na ie priek šē jo svēt
ku da līb nie kiem, vir tu ālās iz stā des 
at klā ša na. Ie eja – bez mak sas.

No 6. līdz 20.jū ni jam •	 – iz stā de 
«12.jū ni jā ak tri sei Ve rai Sin ga jev
skai – 90».

No 7. līdz 21.jū ni jam •	 – iz stā
de «Vel tī jums no vad nie kam, fi
nan šu mi nis tram An drim Vil kam 
50.dzim ša nas die nā».

No 14. līdz 27.jū ni jam •	 – iz stā
de «16.jū ni jā rakst nie kam Jā nim 
Mau li ņam – 80».

No 17.jū ni ja līdz 2.jū li jam •	 – iz
stā de «18.jū ni jā – da bas pie mi nek
ļu pēt nie kam, pub li cis tam, sa bied
ris kam dar bi nie kam un rakst nie
kam Gun tim Eni ņam – 80».

No 3. līdz 14.jū ni jam •	 – iz stā de 
«La sī sim igau ņu rakst nie ku dar
bus!». Igau ņu bēr nu li te ra tū ra no
teik ti nav sen ti men tā la vai mai ga, 
drī zāk tā ir asa, rei zēm – pat ar zo
biem (Pi re ta Rau da).

No 19. līdz 28.jū ni jam •	 – iz stā de 
«Pa gads kār tu Jānīt’s nā ca».

No 3.jū ni ja līdz 31.de cem brim •	
– iz stā de «Bēr nu, jaun ie šu un ve
cā ku žū ri jas 2013.ga da grā ma tu 
ko lek ci ja».

Val kas ša ha klu bā
15.un 16.jū ni jā •	 – Val kas no va

da čem pio nāts ša hā.

Līdz 30.jū ni jam •	 – fo to māk sli
nie ka Ju ra Krie vi ņa pie mi ņas iz
stā de.

19.jū ni jā plkst. 22.00 •	 – zvied ru 
elek tro ni kas gru pas «NAT TEN» 
kon certs. Ie eja – 1 LVL vai 1,50 
EUR.

8.jū ni jā plkst. 22.00 •	 – Val kas/
Val gas pil sē tas svēt ku Gra fi ti meis
tar kla ses iz lai dums un de jas. Ie eja 
– 2 LVL vai 3 EUR.

1.jū ni jā plkst. 11.00 •	 Ēr ģe mes 
pa mat sko lā pa gas ta paš darb nie ku 
te at ra li zēts uz ve dums «Pie sap ņu 
Fe jas».

5.jū ni jā plkst. 19.00 •	 Tur nas tau
tas na mā uz ve dums «Pie sap ņu 
Fe jas».

23.jū ni jā plkst. 21.00 •	 pie Tur
nas tau tas na ma te at ra li zēts uz ve
dums «Fil mē jam fil mu Li mu zīns 
Jā ņu nakts krā sā».

9.jū ni jā plkst. 16.00 •	 Kār ķu baz
nī cā – LELB Jaun ie šu cen tra Gos
peļ ko ra kon certs «Me lo dies from 
He aven».

23.jū ni jā plkst. 20.00 •	 ama tier
ko lek tī vu uz ve dums «Pa Jā ņiem 
kā pa kā zām», bal le.

Pirm sjā ņu kon cer ti mā ju pa gal
mos «Kal nā kā pu ga vi lēt, lai bal
sti ņis tā lu skan»:

18.jū ni jā plkst. 9.30•	  «Kļa vu» 
pa gal mā, pl.10.30 «Krust ce ļu» pa
gal mā;

19.jū ni jā plkst. 9.30•	  Pār upes ie
lā;

21.jū ni jā plkst. 9.30•	  «Dal de ru» 
pa gal mā.
Aici nā ti tu vi un tā li klau sī tā ji (Lie
tus ga dī ju mā pa sā ku mi ne no tiks).

21.jū ni jā plkst. 20.00•	  pļa vā pie 
«Pie kal nēm» Jā ņu ie lī go ša nas pa
sā kums «Kup lis auga ozo liņš». 
Fol klo ras/ziņ ģu gru pas TU VU 
«Alus prog ram ma» pie uguns
ku ra. Tau tas dzie dā ša nas svēt ki 
«Zem ozo la kup la jiem za riem». 
Līdz i jā ņem gro ziņš (Lie tus ga dī
ju mā pa sā kums ne no tiks).

21.jū ni jā plkst. 18.00 •	 Val kas pa
gas ta ama tier te āt ra «Rū dis» pirm
iz rā de «Kon certs», pēc iz rā des ap 
plkst. 21.00 Jā ņu ie lī go ša na mui
žas par kā.

 •	 30.jū ni jā fo to me dī bas Val kas 
pil sē tas un Val kas pa gas ta ap kār
tnē.

Valkas pa gas tā

21.jū ni jā plkst. 19.00•	  vie su mā
jā «Sa lai ņi» pa sā kums «Ie smel va
sa ru». v

Pal dies, Kār ķi!
Spī tē jot ne vi sai la biem lai ka ap stāk ļiem, IV Val kas no va da svēt

ki aiz va dī ti. Pal dies Kār ķu pa gas ta pār val des va dī tā jam, tau tas na ma 
va dī tā jai Da cei Pie čei un vis iem kār ķē nie šiem, ku ri pa lī dzē ja un gā
dā ja par to, lai mēs vis i ko pā jus tos la bi!

Pal dies no va da bēr niem, vi ņu pe da go giem, Val kas pa gas ta jaun ie
šiem par skais to ga le ri ju, kas prie cē ja vi sus.

Pal dies vi sām pa gas tu pār val dēm, kul tū ras dar bi nie kiem, paš dar
bī bas ko lek tī viem, da līb nie kiem, ap mek lē tā jiem un arī vis iem vār
dos ne no sauk ta jiem, ku ri pie da lī jās mū su ko pē jo svēt ku sa ga ta vo ša
nā un no ri sē!

Kār lis Al bergs, 
Val kas no va da do mes priekš sē dē tājs

Foto:Dainis Jansons


