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Ar 1.augus tu Val kas no-
va da do mē kā iz pil ddi rek tors 
dar bu uz sā ka bi ju šais Kār ķu 
pa gas ta pār val des va dī tājs Ai
vars Ce kuls. Šis ir amats, kurš 
pra sa saim nie ka acis un saim
nie ka pie re dzi. Dar ba re zul
tāts bie ži vien ir at ka rīgs no 
spē jas pie ņemt lē mu mus un 
ātr i rī ko ties.

•Kā da ir ta va dar ba pie re dze?
«Man lik te nis dzī vi sa da lī jis 

no sa cī tās des mit ga dēs – vis pirms 
mā cī bas Kār ķu pa mat sko lā, tad 
Nauk šē nu vi dus sko lā un Lat vi jas 
Lauk saim nie cī bas aka dē mi jā, ie
gūs tot hid ro me li ora to ra spe ci ali
tā ti, pēc tam 10 ga dus strā dā ju pa
dom ju saim nie cī bā «Burt nie ki». 
Sā ku mā bi ju hid ro me li ora tors, pēc 
tam teh no lo ģis kās vie nī bas va dī
tājs un ie cir kņa priekš nieks. Sā ko
ties At mo dai at grie zos ve cā tē va 
mā jās Kār ķos un 11 ga dus strā dā
ju sa vā zem nie ku saim nie cī bā. 
2001.ga dā ma ni ie vē lē ja par Kār
ķu pa gas ta pa do mes priekš sē dē
tā ju, ša jā ama tā no strā dā ju līdz šā 
ga da augus tam. 

Vis as ie priek šē jo dar bu pie re
dzes lie ti no der iz pil ddi rek to ra 
dar bā. 

•Kā da ir ta va dar ba ik die na?
Paš laik cen šos ie pa zī ties ar vi

sām do mes struk tūr vie nī bām un 
to dar bi nie kiem, ap zi nu pro blē
mas, va ja dzī bas un ie ce res. Daudz 

lai ka aiz ņem sa nāk smes un darbs 
ar do ku men tiem. 

•Kā esat sa da lī ju ši at bil dī bas 
sfē ras ar do mes iz pil ddi rek to ra 
viet nie ku?

Es at bil du par vi sām saim nie
cis kām lie tām un do ku men tā ci ju 
ko pu mā, ma nā pār zi ņā ir pa gas ti, 
bet mans viet nieks Gun tis Baš ķis 
at bild par saim nie cis kām lie tām 
Val kas pil sē tā.

Kā di ir pirm ie lie lā kie dar bi, 
ko iz de vies pa veikt?

Es mu uz sā cis or ga ni za to ris kos 

dar bus, lai Val kas ģim nā zi jas in ter
nā tam ap mai nī tu 2.stā va lo gus, 
Zvār ta vas pa gas ta pār val des ēkā 
uz sāk ta ūdens va da un ka na li zā ci
jas sis tē mas sa kār to ša na, pa gas ta 
pār val des mal kas šķū ņa re monts, 
Vij cie ma pa gas tā uz sākts re monts 
dze ra mā ūdens sa ga ta vo ša nas tel
pai.

•Vai dar bi jau uz sāk ti, lai zie ma 
ne pār steig tu ne sa ga ta vo tus?

Mal ka vi sām no va da sko lām un 
kat lu mā jām Val kā sa rū pē ta. Lie lā
ko sil tu ma dau dzu mu no va dā no
dro ši na SI A «Ene fi t» La bi strā dā 
no va da Te ri to ri jas ap saim nie ko ša
nas no da ļa, kas jau sa rū pē ju si kai
sā mo ma te ri ālu sli de niem lai ka ap
stāk ļiem. Strād nie ki šo brīd vēl ir 
at va ļi nā ju mos, lai se zo nā var strā
dāt ar pil nu no slo dzi.
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Nav te vī sī kā,
tā pēc viss kļūst liels,
ir te vī sau le,
tā pēc viss kļūst gaišs,
nāk ta va dvē se le –
un viss kļūst ne tve rams
ar ik die niš ķām ro kām.
(O.Vā cie tis)

Cie nī ja mie pe da go gi!
Ar as te ru zie diem un ba gā-

tu ābo lu ra žu ir aiz stei dzies 
sep tem bris. Klāt ok tob ris un 
Sko lo tā ju die na. Svei cot no-
va da pe da go gus vi ņu pro fe-
si onā la jos svēt kos, sa kām 
«Pal dies!» par ie gul dī to dar-
bu bēr nu un jaun ie šu audzi-
nā ša nā un iz glī to ša nā, par 
audzēk ņu pa mu di nā ša nu un 
ie dro ši nā ša nu, par at bal sto-
šas gai sot nes un dro šas vi des 
vei do ša nu iz glī tī bas ie stā dēs. 
Lai ne bai da da žā di iz ai ci nā-
ju mi un ko pī gā dar bā iz do das 
īs te not jaun as ide jas! Lai rai-
sās po zi tī vas do mas un pie-
tiek spē ka tu vā ku un tā lā ku 
mēr ķu sa snieg ša nai!

Val kas no va da Iz glī tī bas 
pār val des vār dā –

va dī tā ja Dzin tra Auzā ne

25.ok tob rī pulk sten 19.00 
Val kas kul tū ras na mā no tiks pa sā
kums «Ra žas svēt ki», uz ku ru aici
nā ti vis i no va da lauk saim nie ki un 
da līb nie ki, ku ri šo gad pie da lī jās 
sa kop tī bas ska tes kon kur sā. Pēc 
la bi pa da rī ta dar ba ir ne pie cie ša
ma at pū ta, tā pēc ir ie ce rēts vei dot 
jaun u tra dī ci ju – uz skais tu bal li 
pul cēt lauk saim nie kus, ku ri no
dar bo jas gan ar tra di ci onā lo, gan 
ne tra di ci onā lo lauk saim nie cī bu, 
māj ra žo tā jus un ak tī vus lau ku 

dzī ves vei do tā jus. Lū gums da lī bu 
pa sā ku mam pie teikt Val kas no va
da lau ku at  īs tī bas kon sul tan tei 
Snie dzei Rag žei (mob.t. 26488684) 
līdz 15.ok tob rim.  Esiet at sau cī gi 
un ak tī vi – at pū tī si mies, lai smel tu 
spē kus jaun ajai se zo nai! v

Vei do jas jaun a tra dī ci ja – 
Val kas no va da Ra žas svēt ki

Teksts: San dra Pils kal ne

11.ok tob rī pulk sten 15.00 ce ļa 
Val ka – Rū jie na 28.kilo met rā (pie 
pa grie zie na uz Vec kār ķiem) no tiks 
re kon stru ētā ce ļa pos ma Vē ve ri – 
Kār ķi at klā ša na. Pro jek ta ie tva ros 
veik ti vē rie nī gi dar bi, no as fal tē jot 
493000 m² ce ļu 6,860 km ga ru mā. 
Ne ska to ties uz to, ka darbs bi ja sa
rež ģīts – ceļš ir ar dau dzām vi rā
žām un mai nī gu rel je fu, kā arī bi ja 
jā veic īpa ši diž ko ku sau dzē ša nas 
pa sā ku mi un no ce ļa pa mat nes ti ka 
iz celts un ap zi nāts valsts mē ro ga 
da bas pie mi nek lis  Žī gu ru di žak

mens, fi r ma «Lim
 ba žu ce ļi» dar bu 
vei ku si go dam, 
veik smī gi ie kļau 
jo ties plā no ta jā 
dar ba gra fi  kā. 
Bū siet vis i gai dī
ti, lai iz bau dī tu 
mir kli, ko gai dī ju šas jau vai rā kas 
pa au dzes pus gad sim ta ga ru mā. 
Līdz ar šā pos ma pa beig ša nu Kār
ķus un no va da cen tru Val ku sa vie
no as fal tēts ceļš. Ce ram, ka Zie me ļu 
stī gas at li ku šie pos mi tiks as fal tē ti 
tu vā kā pār ska tā mā nā kot nē. «Sa
sie not» šos pos mus ceļš ie gūs pa vi
sam ci tu vēr tī bu un ska nē ju mu! v

At klās ce ļa «Zie me ļu stī ga» 
re kon stru ēto pos mu

Teksts: San dra Pils kal ne

Pašlaikcenšosiepazīties
arvisāmdomesstruktūr
vienībām un to darbinie
kiem, apzinu problēmas,
vajadzībasunieceres.[
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•Vai ap ku res ta ri fi 2013./ 2014.ga
da ap ku res se zo nai Val kas pil sē
tā tiks pa aug sti nā ti?

Līdz 1.jan vā rim ta ri fi ne tiks pa
aug sti nā ti, par turp mā ko ne va ru 
pa teikt.

•Kā di lie lā kie pro jek ti šo brīd 
tiek re ali zē ti no va dā?

Ie tvju se gu ma un ūdens saim
nie cī bas sa kār to ša na Val kā.

•Kā di pro jek ti pa re dzē ti tu vā kā 
nā kot nē?

Kār ķos jā uz sāk ūdens saim nie
cī bas pro jek ta 2.kār ta, Ēr ģe mē 
ūdens saim nie cī bas pro jek ta 1.kār
ta. Jā do mā par Vij cie ma ap ku res 
sa kār to ša nu, pār ejai uz mūs die nī
gā kām teh no lo ģi jām un Zvār ta vas 
pa gas ta Ste pu cie ma ūdens un ka
na li zā ci jas sis tē mas iz bū vi. Jā tur
pi na mā ju sil ti nā ša nas pro jek ti.

•Kā vei cas ar Vij cie ma tau tas na
ma ap rī ko ša nu un sa ga ta vo ša nu 
dar bam? Vai vij cie mie ši drīz va
rēs de jot tau tas na ma at klā ša nas 
bal lē?

Pre cī zu da tu mu, kad tiks at
klāts jaun ais Vij cie ma tau tas nams, 
ne va ram pa sa cīt. Šo brīd gai dām 
at bil di par pro jek ta at bal stu tau tas 
na ma ska ņu, gais mas apa ra tū ras 
ie gā dei. No tās at ka rī ga tā lā kā rī
cī ba. Slik tā ka jā ga dī ju mā, jā mek lē 
lī dzek ļi paš val dī bas bu dže tā.

•Kāds būs ri si nā jums par Omu
ļu sko las ēku, ku ra ir avā ri jas stā
vok lī?

Ir pie ņemts lē mums bib li otē ku 
pār celt uz tu vu mā eso šo daudz
dzī vok ļu ēku un sa ga ta vot do ku
men tā ci ju ēkas pār do ša nai. 

•Tev pa šam ir di vi maz bēr ni. Kā 
Tu vēr tē, vai Val kas no vads ir ģi
me nēm drau dzīgs un tiek do māts 
par to, lai pēc ie spē jas vai rāk ģi
me nēm ar bēr niem bū tu pie mē
ro ti, ve se lī gi un in te re san ti dzī
vot mū su no va dā?

Do mā ju, ka daudz tiek do māts 
par bēr nu dār ziem un sko lām. Nu
pat arī ti ka re ali zēts pro jekts – uz
stā dī ti no va dā 6 ro ta ļu lau ku mi: 
Ēr ģe mē, Kār ķos, Zvār ta vā un 3 
Val kas pil sē tā.

• Kas ir pats grū tā kais ta vā dar bā?
Ir vieg lāk ne kā es bi ju do mā jis, 

daudz dod ie priek šē jā pie re dze 
un tas, ka no va dā cil vē ki zi nā mi 
un pa zīs ta mi. Dau dzas lie tas tā pat 
kā pa gas tā kār to ja mas, ti kai viss ir 
lie lā kā ap jo mā. Vis grū tā kais ir do
ku men tu ap ri te, kur bie ži trau cē 
pār lie ku lie lā bi ro krā ti ja, kas ir 
mū su val stī. 

•Darbs pa ņem daudz lai ka, vai 
at liek lai ka at pū tai?

Tā ir tra dī ci ja, ka kat ru ga du at
va ļi nā ju mā ko pā ar sie vu Dai lu 
do da mies ce ļo ju mā uz ār ze mēm. 
Šo gad bi jām Beļ ģi jā, Nī der lan dē 

un Vā ci jā. Tā ir vis la bā kā at pū ta 
no dar ba un ta jā pa šā lai kā arī ie
spē jams smel ties ide jas paš val dī
bas dar bam. Man pa tīk prak tis kas 
lie tas un re mont dar bi, ko vei cu 
brī va jos brī žos.

AivaraunDailasģimene ir iz
audzinājusi trīskrietnusbērnus–
divus dēlus Kristapu unMareku,

meituZandu,viņusjaupriecēdivi
mazbērniņi.Būtsaimniekamnova
dāunsavāmājā«Bāliņos»,kurkā
priekšzīmīgsunvalstīat īstssaim
nieks darbus aizsācis vectēvs Ri
hardsJende,irlielaatbildība.Pirm
ie darbi novadā izpilddirektora
amatāun ilgstošsdarbsmājās lie
cina,kaviņamtasizdodas.v

Patriotisms un lepnums par novadu ir vajadzīgs ikvienam, 
kurš strādā pašvaldības darbā
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Trāpīt mērķī sportā un dzīvē – tas ir veiksmes pamats

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

PA ZI ŅO JUMS
Val kas no va da do me 2013.

ga da 26.sep tem brī pie ņē ma lē mu
mu par Val kas no va da Ilg tspē jī
gas at īs tī bas stra tē ģi jas 2013.– 
2037.ga dam un ak tu ali zē tās Val
kas no va da at īs tī bas prog ram mas 
2010. – 2016.ga dam 1.re dak ci jas 
pub lis ko ap sprie ša nu.

Vie tē jās paš val dī bas at īs tī bas 
prog ram mā ie tver paš rei zē jās si tu
āci jas ana lī zi, ten den ces un pro
gno zes, kā arī in for mā ci ju par at īs
tī bas prog ram mas iz strā des pro ce
su un no sa ka vi dē ja ter mi ņa pri ori
tā tes, rī cī bas un in ves tī ci ju plā nu, 
at īs tī bas prog ram mas īs te no ša nai 
ne pie cie ša mo re sur su ap jo mu un 
at īs tī bas prog ram mas īs te no ša nas 
uz rau dzī bas kār tī bu.

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.

Ar Val kas no va da Ilg tspē jī gas 
at īs tī bas stra tē ģi ju 2013.– 2037.ga
dam un ak tu ali zē tās Val kas no va
da at īs tī bas prog ram mas 2010.– 
2016.ga dam pir mo re dak ci ju var 
ie pa zī ties Val kas no va da do mes 
mā jas la pā www.val ka.lv vai Val
kas no va da do mē, Se mi nā ra ie lā 9, 
3.ka bi ne tā un Ēr ģe mes, Kār ķu, Val
kas, Vij cie ma un Zvār ta vas pa gas tu 
pār val dēs dar ba lai kā.

Aici nām iz teikt priekš li ku mus 
lai kā no 2013.ga da 1.ok tob ra līdz 
2013.ga da 29.ok tob rim, fi zis kām 
per so nām no rā dot vār du, uz vār du, 
dzī ves vie tas ad re si un kon tak tin
for mā ci ju (tāl ru ni vai epas tu), ju ri
dis kām per so nām no rā dot re ģis
trā ci jas nu mu ru, re ģis trā ci jas un 
dar bī bas vie tas ad re ses, kā arī kon
tak tin for mā ci ju (tāl ru ni vai epas
tu). Priekš li ku mi un ie ro si nā ju mi 
ie snie dza mi Val kas no va da do mē 
– Se mi nā ra ie lā 9, Val kā, Val kas no
vads, LV–4701 vai elek tro nis ki: e
pasts kris ti ne.sal ni na@val ka.lv. 

Aici nām pie da lī ties sa bied ris kās 
ap sprie ša nas sa nāk smēs:

2013.ga da •	 23.ok tob rī plkst. 10:00 
Zvār ta vas pa gas ta pār val dē, «Lu
tur sko la»;

2013.ga da •	 23.ok tob rī plkst. 12:00 
Vij cie ma pa gas ta pār val dē, «Dru
vas»;

2013.ga da •	 23.ok tob rī plkst. 14:00 
Val kas pa gas ta Sē ļu bib li otē kā, 
Mā ja 22;

2013.ga da •	 23.ok tob rī plkst. 16:00 
Val kas pa gas ta Sa ie ta na mā «Lu ga
žu mui ža»;

2013.ga da •	 24.ok tob rī plkst. 10:00 
Kār ķu pa gas ta tau tas na mā;

2013.ga da •	 24.ok tob rī plkst. 13:00 Ēr
ģe mes pa gas ta pār val dē, «Pū cī tes»;

2013.ga da •	 24.ok tob rī plkst. 16:00 
Val kas no va da do mē, Se mi nā ra ie
lā 9, Val ka. v

-Pus simts die nu 
iz pil ddi rek to ra ama ta

Val kas no va da domē
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Zvārtaviešiaicinauziedzīvotāju
sapulciunspēļuzālesatklāšanu

3.ok tob rī pulk sten 14.00 
Lu tur sko lā no tiks LE ADER 
pro jek ta «Spor ta ak ti vi tā šu 
piln vei do ša na Zvār ta vas pa
gas tā» ie tva ros iz vei do tās ak tī
vas at pū tas un spē ļu zā les at
klā ša na. Pulk sten 15.00 vis i 
aici nā ti uz ie dzī vo tā ju sa pul
ci, ku rā pie da lī sies arī Val kas 
no va da do mes iz pil ddi rek tors 
Aivars Ce kuls. 

«Pro jekta ie tva ros ie gā dāts 
bil jar da galds, gal da te ni sa 
galds, no vu sa galds, gal da ho
kejs, elek tro nis kais šaut ri ņu 
dē lis, ve lo tre na žie ris, elip tis
kais tre na žie ris, gal da spē les 
Mo no pols, Lat vi ja, šahs, dam
bre te un ci tas spē les. Ko pē jā 

pro jek ta sum
ma ir 1125,48 
la ti, no tās 10% 
ne pie cie ša mo 
pro jek ta līdz fi 
nan sē ju mu no
dro ši nā ja Val
kas no va da do me,» stās ta pro
jek ta va dī tā ja, bied rī bas «At ro
di lai ku sev» val des lo cek le 
Ma ri ta Trei je re.

Spē ļu un ak tī vas at pū tas zā
le būs at vēr ta vi sām pa gas ta ie
dzī vo tā ju pa au dzēm dar bdie
nās no pulk sten 9.00 līdz 17.00, 
ja ir in te re se to iz man tot brīv
die nās, tad jā sa zi nās ar bied rī
bas «At ro di lai ku sev» val des 
lo cek lēm. v

Pagastos: KĀRĶOS

Teksts: San dra Pils kal ne

28.sep tem brī Tur nas tau
tas na mā pēc Val kas pa gas ta 
ama tier te āt ra «Rū dis» iz rā des 
«Kon certs», ap plkst. 20.30 no
tiks Spē ļu cen tra at klā ša na un 
gal da spē ļu čem pio nā ta 1.kār
ta.

«Spē ļu zā le iz vei do ta pro
jek ta «Gal da spē ļu cen tra iz vei
de un spē ļu in ven tā ra ie gā de 
Ēr ģe mes pa gas tā» ie tva ros. 
Pro jekts at bilst bied rī bas «Lau
ku par tne rī ba Zie meļ gau ja» 
vie tē jās at  īs tī bas stra tē ģi jas 
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 Ls 1089,31. 
Par pro jek ta lī dzek ļiem ie gā dā
tas gal da spē les, 2 te ni sa gal di, 

4 no vu sa gal
di, 2 ša ha kom
plek ti un būv
ma te ri āli di vu 
is ta bu un ko ri
do ra re mont
am. Pro jek tu 
ie snie dza un re ali zē ja bied rī ba 
«Tur na va», pro jek ta līdz fi  nan
sē ju mu 10% ap jo mā no dro ši nā
ja Val kas no va da do me,» stās ta 
Tur nas tau tas na ma va dī tā ja Lī
ga Kra ma, ku ras va dī bā ti ka arī 
re ali zēts šis pro jekts.

Tur nas tau tas na ma gal da 
spē ļu čem pio nāts no tiks kat ra 
mē ne ša pē dē jā sest die nā un tas 
no ri si nā sies līdz 2014.ga da 
mar tam. v

Teksts: San dra Pils kal ne

Pagastos: ZVĀRTAVĀ

Pagastos: ĒRĢEMĒ

Turnastautasnamā
izveidotagaldaspēļutelpa

27.sep tem brī plk st. 15.00 
kār ķē nie ši aici nā ti uz ie dzī vo
tā ju sa pul ci. Tajā tiks pār ru nā ti 
jau tā ju mi, kas sais tī ti ar ūdens
saim nie cī bas pro jek ta 2.kār tu, 
ga ta vo ša nos zie mas se zo nai un 
ci tas aktualitātes. Pasākumā 

pie da lī sies Val kas no va da do
mes iz pil ddi rek tors Aivars Ce
kuls, tā būs arī pirm ā dar ba die
na jaun ajam Kār ķu pa gas ta 
pār val des va dī tā jam Pē te rim 
Pē ter so nam. Uz sapulci gai dī ti 
vis i pa gas ta ie dzī vo tā ji, īpa ši 
aici nā ti vis i daudz dzī vok ļu 
mā ju ve cā kie. v

Teksts: San dra Pils kal ne

Kār ķē nie šus aici na 
uz ie dzī vo tā ju sa pul ci

Pro jek tu «Krā sai ni 
spor ta lau ku mi Vij cie ma 
un Ozo lu pa mat sko lās» 
īs te no bied rī ba «At ro di 
lai ku sev», sa dar bī bā ar 
Val kas no va da do mi un 
Ozo lu un Vij cie ma pa
gas tu pa mat sko lām. Rī
ko jot sa kop ša nas tal kas, 
pro jek ta ie tva ros ir at jau
no ti abu pa mat sko lu 
spor ta lau ku mi. 

23.augus tā Zvār ta vas 
pa gas ta Ozo lu pa mat sko
lā no ti ka spor ta lau ku ma 
sa kop ša nas un krā so ša
nas tal ka, ku rā pie da lī jās 
33 da līb nie ki. Ko pī giem 
spē kiem at jau no jām spor
ta un ro ta ļu lau ku ma in
ven tā ra krā so ju mu, sa
kār to jām vo lej bo la lau ku
mu un skrej ce li ņu. Bi ju šie 
pa mat sko las audzēk ņi – 
Ri hards Kal niņš un Ar tis 
Zie miņš, at jau no ja lo des 
grū ša nas lau ku mu. Sko
lo tā ja Li gi ta Zie mi ņa ar 
krā sām uz as fal ta pie sko
las uz zī mē ja sa vu sko las 
lai ku tik ie cie nī tās lecamās
klases, kas dau dziem sko

lē niem bi ja pār stei gums. 
Zem ma zo krā so tā ju otām 
uz zie dē ja kāpelējamās rie
pas un pat ak me ņi pu ķu 
do bē. Vī rie ši ra ka zem i, 
si ta mie tus un stie pa 
stiep les, lai at jau no tu ro
ta ļu lau ku ma no žo go ju
mu. Par gar dām pus die
nām pa rū pē jās pa vā re 
Lo li ta Ozo li ņa. Tal kas no
slē gu mā se ci nā jām, ka šā
das sko las sa kop ša nas tal
kas bū tu rī ko ja mas kat ru 
ga du. 2.sep tem brī Ozo lu 
pa mat sko las zā lē ti ka go
di nā ti tal kas da līb nie ki, 
iz sa kot pa tei cī bu un pa
snie dzot tal kas da līb nie
ka pie mi ņas no zī mī ti. 

Jū ni ja sā ku mā pie Vij
cie ma pa mat sko las no ti
ka tal ka, ku ras lai kā ti ka 
no krā so ti vin gro ša nas 
stie ņi. Vis iem ir liels 
prieks par to, ka drū mo 
krā su vie tā ta gad ir ko šas 
un prie cī gas krā sas. 

Augus tā vij cie mie ši at kal 
ti ka aici nā ti uz tal ku, šo
reiz – lai no krā so tu ho ke
ja lau ku ma bor tus 24.
augus ta rī tā pie sko las 
pul cē jās gan ma zā ki, gan 
lie lā ki vij cie mie ši, lai arī 
ho ke ja lau ku mu pa da rī tu 
ko šā ku un krā sai nā ku, jo 
ve cā krā sa bi ja iz ba lē ju si 
un no lu pu si. Pēc vai rā ku 
stun du dar ba vis iem bi ja 
prieks par pa da rī to, un 
ļo ti la bi gar šo ja uguns ku
rā cep tās de si ņas.

Pro jek tu «Krā sai ni 
spor ta lau ku mi Vij cie ma 
un Ozo lu pa mat sko lās» 
fi  nan sē At vēr tās sa bied rī
bas fon di (Open Society 
Fo un da ti on), 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 da – Lat vi ja at bal sta 
vir zie niem pie eja ma 
www.sfl .lv. v

Teksts: MaritaTreijere,
Bied rī ba «At ro di lai ku sev»
AīdaVītola,Vij cie ma 
pa mat sko las di rek to re
Foto: Lilita Ikale

Turp māk tal ko sim kat ru ga du! 

Kopīgiem spēkiem tiek attīrīts volejbola laukums

Teksts: VitaKalvāne, Val kas no va da BJC «Mi ce» di rek to re; Foto: SilvijaDorša

Valkasmazpulcēni
tiksiesRUDENSFORUMĀ

2.ok tob rī plkst.13.00 Tur nas tau
tas na mā tik sies Val kas no va da maz
pul cē ni, lai iz vēr tē tu – kāds bi jis aiz
va dī tais dar ba gads. Maz pul cē niem 
tas no slē dzas ru de nī, kad tiek sa skai
tī ti iz au dzē tie kar tu pe ļi, to mā ti, bur
kā ni un sī po li, kad var prie cā ties par 
pa šu iz au dzē tiem zie diem un no gar
šot pa šu ga ta vo tus cie nas tus. 

Val kas no va dā dar bo jas čet ri maz
pul ki – Vij cie mā (va dī tā ja Ani ta Lo ti
ņa), Val kā (va dī tā ja Sil vi ja Dor ša), Ēr
ģe mē (va dī tā ja In ta Skras ti ņa) un Kār
ķos (va dī tā ja Val li ja Ābe le, bet no šī 
ru dens – Ģer trū de Ābe le). Kat rā tik ša
nās rei zē maz pul cē ni ap gūst arī jaun as 
zi nā ša nas. Šo reiz tās va rēs gūt, tie ko
ties ar Ēr ģe mes pa gas ta lauk saim nie
kiem – Lī vi ju un Mār ti ņu Krei ļiem un 
Vil ni Ve hi vi ņu saim nie cī bās. v

Rudens forumā mazpulcēni varēs izvērtēt - kāda ir bijusi šī gada raža
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Val kas no va da do mes 29.augus ta 
sēdēpieņemtielēmumi

Val kas no va da domē[
•	At ļaut Ēr ģe mes pa mat sko las sko
lē nu īs lai cī gu iz mi ti nā ša nu Val kas 
no va da Ģi me nes at bal sta cen tra 
«Sau lī te» brī va jās vie tās. Ap stip ri
nāt sko lē nu iz mi ti nā ša nas iz de vu
mus ģi me nes at bal sta cen trā «Sau lī
te»:
– sko lē niem mā cī bu ga da lai kā par 1 
dien nak ti ar ēdi nā ša nu Ls 2,00 (di vi 
la ti), tai skai tā PVN (EUR 2,85);
– sko lē niem mā cī bu ga dā lai kā par 
pār nak šņo ša nu un va ka ri ņām Ls 
1,00 (viens lats), tai skai tā PVN (EUR 
1,42).

Ce nas EUR tiek pār rē ķi nā tas pēc 
ap stip ri nā tā va lū tas kur sa 0,702804 
un stā jas spē kā ar 2014.ga da 1.jan
vā ri.

•	 Ap stip ri nāt no met ņu or ga ni zē
ša nu Val kas no va da Ģi me nes at bal
sta cen trā «Sau lī te», at bil sto ši Nor
ma tī va jiem ak tiem. Ap stip ri nāt tel
pu no mu un ēdi nā ša nas pa kal po ju
mu snieg ša nu no met ņu va ja dzī bām 
1 per so nai par dien nak ti no Ls 2,00 
(di vi la ti) (EUR 2,85) līdz Ls 10,00 
(des mit la ti) (EUR 14,23), tai skai tā 
PVN. Pa kal po ju ma ce nu no teikt pēc 
ap rē ķi na, at bil sto ši no met nes spe ci
fi kai. Ce nas EUR tiek pār rē ķi nā tas 
pēc ap stip ri nā tā va lū tas kur sa 
0,702804 un stā jas spē kā ar 2014.ga
da 1.jan vā ri.

•	 Ne pie krist Vi des aiz sar dzī bas 
un re ģi onā lās at īs tī bas mi nis tri jas 
2013.ga da 8.jū li ja at i nu mam Nr.18
6/6175 «Par sais to ša jiem no tei ku
miem» da ļā par sais to šo no tei ku mu 
«Val kas no va da do mes sa bied ris kās 
kār tī bas no tei ku mi» 17.pun ktu, 24.
pun ktu un 33.pun ktu. Ap stip ri nāt 
sais to šos no tei ku mus Nr.15 «Val kas 
no va da do mes sa bied ris kās kār tī bas 
no tei ku mi».

•	 Ap stip ri nāt no tei ku mus Nr.4 
«Gro zī ju mi Val kas no va da do mes 
2011.ga da 31.mar ta no tei ku mos 
Nr.3 «Val kas no va da paš val dī bas 
dar ba kār tī bas no tei ku mi»».

Dar ba laiks, ja dar ba spe ci fi
kas dēļ ie stā dei nav no teikts cits 
dar ba laiks:
– pirm die nās – no pulk sten 08:00 
līdz 18:00;
– otr die nās, treš die nās un ce tur
tdie nās – no pulk sten 08:00 līdz 
17:00;
piekt die nās – no pulk sten 08:00 
līdz 16:00.

Pus die nas pār trau kums ir no 
12:00 līdz 13:00, ja dar ba spe ci fi
kas dēļ ie stā dei vai dar bi nie kam 
nav no teikts cits pus die nas pār
trau kums. Dar bdie nas lai kā di
vas rei zes die nā var tikt no teik ta 
15 mi nū tes il ga at pū ta.

No tei ku mi stā jas spē kā 2013.
ga da 1.ok tob rī.
•	 Ap stip ri nāt No li ku mu Nr.3 
«Val kas no va da do mes Grā mat ve
dī bas un fi nan šu no da ļas no li
kums». 

•	 Ap stip ri nāt Fi nan šu ko mi te jas 
2013.ga da 19.augus ta ār kār tas sē des 
lē mu mu «Par do mes priekš sē dē tā ja 

ko man dē ju mu uz No vo dev jat ki no 
(Krie vi ja)».

•	 Uz dot Val kas no va da do mes iz
pil ddi rek to ra viet nie kam Gun tim 
Baš ķim pa sū tīt ce ļa zī mi Nr.314 (8,5 
m ga ba rī ta ie ro be žo jums) un no or
ga ni zēt ce ļa zī mes uz stā dī ša nu.

•	 Pie mē rot at lai di 75% ap mē rā no 
no mas mak sas mē ne sī, līdz tiek 
segts Nom nie ka veik tais ie gul dī
jums 210,00 LVL (di vi sim ti des mit 
la ti) ap mē rā par lo ga no mai ņu no
mā tās tel pās Val kā, Rī gas ie lā 24.

•	 Pār ņemt no Vi jas Ba ta laus kas 
ne ap dzī vo ja mo tel pu Rū jie nas ie lā 
3E (2.st., Nr.206) 12,9 m2 pla tī bā. Uz
dot SI A «Val kas Nam saim nieks» 
pār ņemt ie priekš mi nē to tel pu. Iz
no māt ne ap dzī vo ja mās tel pas Val
kā, Rū jie nas ie lā 3E (tel pu Nr.49., 
50., 2.stāvs) ar ko pē jo pla tī bu 34,5 
m2 Vi jai Ba ta laus kai ārst nie cī bas un 
gi ne ko lo ģi jas ka bi ne ta ie rī ko ša nai. 
Ap stip ri nāt tel pu no mas no tei ku
mus:
– ne ap dzī vo ja mo tel pu ko pē jā pla tī
ba – 34,5 m2;
– ne ap dzī vo ja mo tel pu sa stāvs – ka
bi ne ti Nr. 49 un 50;
– no mas lī gu ma ter miņš – no 2013.
ga da 1.ok tob ra līdz 2016.ga da 30.
sep tem brim (ie skai tot);
– no mas mak sa par 1 kvad rāt met ru 
mē ne sī (bez PVN) – 0,50 LVL.

•	 Mai nīt ne kus ta mā īpa šu ma lie
to ša nas mēr ķi ze mes ga ba lam Val
kā, Rī gas ie la 100, pla tī ba 9893 m2, 
no «ne ap gū ta rūp nie cis kās ra žo ša
nas uz ņē mu mu ap bū ves ze me» uz 
«ze me, uz ku ras gal ve nā saim nie
cis kā dar bī ba ir lauk saim nie cī ba».

•	 Pie ņemt bez at lī dzī bas Val kas 
no va da do mes īpa šu mā ze mes ga
ba lu Zvār ta vas pa gas tā «Lau ri», 
pla tī ba 6,94 ha. Iz vei dot ne kus ta mā 
īpa šu ma pie ņem ša nas ko mi si ju šā
dā sa stā vā: 
– Ko mi si jas va dī tājs: Val kas no va da 
do mes priekš sē dē tājs Vents Ar
mands Krauk lis;
– Ko mi si jas lo cek ļi: 
Val kas no va da do mes Cen tra li zē tās 
grā mat ve dī bas gal ve nā grā mat ve de 
Il ze Gran da va, Val kas no va da do
mes ju ris te – Aija Jur jā ne.

•	 At bal stīt Bied rī bas «Rū ve nie tis» 
lū gu mu par iz de vu ma «Ēval da Si li
ņa dzies mas bēr niem» ie gā di 10 no
va da iz glī tī bas ie stā dēm (pa mat sko
las, pirms sko las iz glī tī bas ie stā des, 
Bēr nu un jaun ie šu centrs «Mi ce», J.
Cim zes Val kas Mū zi kas sko la).

•	 Sa ņe mot VSI A «Stren ču psiho
nei ro lo ģis kā slim nī ca» gru pu mā jas 
(dzī vok ļa) pa kal po ju mu, no dro ši
nāt līdz fi nan sē ju mu 50% ap mē rā no 
pa kal po ju ma ce nas. Ie vie to jot gru
pu mā jā (dzī vok lī) piln ga dī gas per
so nas ar ga rī ga rak stu ra trau cē ju
miem, Val kas no va da So ci āla jam 
die nes tam slēgt lī gu mu ar pa kal po
ju ma snie dzē ju par līdz fi nan sē ju
mu.

•	 Ap stip ri nāt 2013.ga da 19.augus
ta Iz so les pro to ko lu Nr.1, par no mas 
tie sī bu iz so li uz da ļu no paš val dī bai 

pie krī to ša ne ap bū vē ta ze mes ga ba
la Val kas pa gas tā «Pak sī ši», pla tī ba 
200 m2, maz dār zi ņa va ja dzī bām.

•	 No dot at sa vi nā ša nai ap bū vē tu 
ze mes ga ba lu Val kas no va da Ēr ģe
mes pa gas ta, «Ste rē ļi», pla tī ba 1,15 
ha, no sa kot ne kus ta mā īpa šu ma at
sa vi nā ša nas vei du: pār do ša na par 
brī vu ce nu. Ap stip ri nāt ie priekš mi
nē tā ne kus ta mā īpa šu ma no sa cī to 
ce nu – Ls 779,30 (sep ti ņi sim ti sep
tiņ des mit de vi ņi la ti un 30 san tī mi). 
No teikt, ka mak sā ša nas lī dzek ļi ir 
100% la ti. Mē ne ša lai kā pēc no sa cī
tās ce nas ap stip ri nā ša nas per so nai, 
ku rai ir ne ap bū vē ta ze mes ga ba la 
pirm pir ku ma tie sī bas, no sū tīt at sa
vi nā ša nas pa zi ņo ju mu.
•	 No dot at sa vi nā ša nai ne ap bū vē
tu ze mes ga ba lu Val kas no va da Vij
cie ma pa gas tā «Lau mas», pla tī ba 
5,6 ha, no sa kot ne kus ta mā īpa šu ma 
at sa vi nā ša nas vei du: pār do ša na par 
brī vu ce nu. Ap stip ri nāt ie priekš mi
nē tā ne kus ta mā īpa šu ma no sa cī to 
ce nu – Ls 3129,30 (trīs tūk sto ši viens 
simts div des mit de vi ņi la ti un 30 
san tī mi). No teikt, ka mak sā ša nas lī
dzek ļi ir 100% la ti. Mē ne ša lai kā pēc 
no sa cī tās ce nas ap stip ri nā ša nas per
so nai, ku rai ir ne ap bū vē ta ze mes 
ga ba la pirm pir ku ma tie sī bas, no sū
tīt at sa vi nā ša nas pa zi ņo ju mu.
•	 Uz sākt paš val dī bai pie de ro šā 
ne kus ta mā īpa šu ma Val kas pa gas tā 
«Ķī ši», kas sa stāv no ze mes ga ba la 
23,7 ha pla tī bā, tai skai tā 23,5 ha 
mežs, at sa vi nā ša nas pro ce dū ru.

•	 Ap stip ri nāt Sti pen di ju pie šķir
ša nas ko mi si ju šā dā sa stā vā:
– ko mi si jas priekš sē dē tājs
Vents Ar mands Krauk lis, Val kas no
va da do mes priekš sē dē tājs;
– ko mi si jas lo cek ļi:
Un da Ozo li ņa, Val kas no va da do
mes priekš sē dē tā ja viet nie ce iz glī tī
bas, kul tū ras, spor ta un ār ējo sa ka ru 
jau tā ju mos;
Dzin tra Auzā ne, Iz glī tī bas pār val
des va dī tā ja;
Aivars Ik še lis, Val kas no va da do
mes de pu tāts; 
Lī ga Me tu zā le, Per so nā la no da ļas 
va dī tā ja.
•	 Pie da lī ties Igau ni jas – Lat vi jas 
pār ro be žu sa dar bī bas prog ram mas 
2007.– 2013.ga dam «Ūdens tū ris ma 
kā da bas un ak tī vā tū ris ma kom po
nen tes at īs tī ba Lat vi jā un Igau ni jā» 
(RIVERWAYS) ar līdz fi nan sē ju mu 
926,54 LVL (1318,35 EUR) ap mē rā, 
ko pē jās Val kas no va da do mes pro
jek ta iz mak sas 5450,24 LVL (7755 
EUR).
•	 At īt ēku Val kā, Rai ņa ie lā 2A, 
par vi di de gra dē jo šu ēku un at ļaut 
to no jaukt. Uz dot Val kas no va da 
do mes iz pil ddi rek to ram or ga ni zēt 
ie priekš mi nē tās ēkas no jauk ša nu 
nor ma tī va jos do ku men tos no teik ta
jā kār tī bā. Slēgt uz ņē mu ma lī gu mu 
par pa kal po ju mu – mi nē tās ēkas no
jauk ša nu un te ri to ri jas sa kop ša nu, 
no sa kot, ka de rī gos būv ma te ri ālus 
pa kal po ju ma snie dzējs iz man to sa
vām va ja dzī bām kā at lī dzī bu par 
snieg to pa kal po ju mu.
•	 Lūgt Fi nan šu Mi nis tri ju no dot 
Val kas no va da paš val dī bas īpa šu mā 

bez at lī dzī bas valsts ne kus ta mo īpa
šu mu Va ro ņu ie la 42A, Val kā, Val
kas no va dā, kas ie rak stīts ze mes
grā ma tā uz valsts vār da Fi nan šu 
mi nis tri jas per so nā, jo tas ne pie cie
šams ka na li zā ci jas sūk ņu sta ci jas 
ēkas uz tu rē ša nai, kā arī Val kas no
va da paš val dī bas au to no mo fun kci
ju veik ša nai, sa ska ņā ar li ku ma «Par 
paš val dī bām» 15.pan ta 1.da ļas 1.
pun ktu.

•	 Ap stip ri nāt ne kus ta mā īpa šu ma 
Ēr ģe mes pa gas tā «Pau gur žē gu ri» 
iz so les re zul tā tus par ze mes ga ba lu 
ar ka das tra ap zī mē ju mu: 9452 007 
0070, pla tī ba 28,2 ha, no sa kot par iz
so les uz va rē tā ju at ie cī bā uz mi nē to 
ze mes ga ba lu – SI A «Vār pas 1», kas 
iz so lē no so lī ja aug stā ko ce nu: 75 500 
LVL (sep tiņ des mit pie ci tūk sto ši 
pie ci sim ti la tu). No slēgt pir ku ma lī
gu mu ar SI A «Vār pas 1» par ie
priekš mi nē to ze mes ga ba lu, kas tiks 
at da līts no ne kus ta mā īpa šu ma 
«Pau gur žē gu ri», Ēr ģe mes pa gas tā. 

•	 Ap stip ri nāt ne kus ta mā īpa šu ma 
Ēr ģe mes pa gas tā «Go bas» iz so les 
re zul tā tus par ze mes ga ba lu ar ka
das tra ap zī mē ju mu: 9452 010 0057, 
pla tī ba 6,87 ha, no sa kot par iz so les 
uz va rē tā ju – SI A «Kei de Plus», kas 
iz so lē no so lī ja aug stā ko ce nu:  6700 
LVL (se ši tūk sto ši sep ti ņi sim ti la tu). 
No slēgt pir ku ma lī gu mu ar SI A 
«Kei de Plus» par ie priekš mi nē to ne
kus ta mo īpa šu mu, kas sa stāv no ne
ap bū vē ta ze mes ga ba la.

•	 Ap stip ri nāt Val kas no va da do
mes priekš sē dē tā ja 2013.ga da 13.
augus ta rī ko ju mu Nr.67v «Par Vē
lē ša nu ko mi si jas lo cek ļu kan di dā tu 
pie teik ša nas ter mi ņu».

Ie vē lēt Val kas no va da Vē lē ša nu 
ko mi si ju šā dā sa stā vā:
Ine se Gai le –Val kas pil sē tas Pirms
sko las iz glī tī bas ie stā des «Pa sa ci ņa» 
sko lo tā ja;
Ro lands Ras taks – Val kas no va da 
Iz glī tī bas pār val des va dī tā jas viet
nieks;
Vil nis Vil guts – Val kas no va da do
mes IT kom pe ten ces cen tra va dī
tājs;
Mā ra Api ne – Val kas no va da do mes 
Kan ce le jas liet ve de;
Ma reks Smans – AS «Sa da les tīkls» 
Val kas meis tars;
Ari ta Ār ga le  Val kas no va da do mes 
Per so nā la no da ļas per so nā la spe ci
ālis te;
Oļ ģerts Ped rau dzis  SI A «Ar Bru
no», val des priekš sē dē tājs. 

•	 No dot VAS «Lat vi jas Valsts ra
di o un tele vī zi jas centrs» (LVRTC) 
bez at lī dzī bas lie to ša nā ES fon da 
pro jek ta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPI A/
SM/001 «Nā ka mās pa au dzes elek
tro nis ko sa ka ru tīk lu at īs tī ba lau ku 
re ģi onos» re ali zā ci jas no dro ši nā ša
nai at se viš ķu tel pas da ļu 2 kvm pla
tī bā tel pā Nr.30 (sa ska ņā ar Valsts 
ze mes die nes ta Ēkas ka das trā lās uz
mē rī ša nas lie tu) Val kas no va da do
mei pie de ro ša jā ne kus ta ma jā īpa šu
mā «Dal de ri», Vij cie mā, Vij cie ma 
pa gas tā, Val kas no va dā, LV4733, 
teh nis ko ie kār tu iz vie to ša nai. v
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Val kas no va da do me iz slu di
na rak stis ku iz so li uz paš val dī bas 
īpa šu mā eso ša ne ap bū vē ta ze
mes ga ba la Zvār ta vas pa gas tā 
«Viļ ņi», ka das tra ap zī mē jums 
9496 008 0108, pla tī ba 1,3 ha, no
mu bez ap bū ves tie sī bām.

Ie snieg to pie dā vā ju mu at vēr
ša na no tiks 2013.ga da 28.ok tob rī 
plkst.16:00, Val kas no va da do
mes sē žu zā lē, Se mi nā ra ie lā 9, 
Val kā, Val kas no vads.

No mas ob jekts – ne ap bū vēts 
ze mes ga bals 1,3 ha pla tī bā. 

No mas ob jekts tiek iz no māts 
uz lai ku līdz 5 ga diem, ja no
mas mak sa ir aug stā ka par no
sa cī to no mas mak su, vai uz 
vie nu ga du, ja no mas mak sa ir 
zem āka par no sa cī to no mas 

mak su. 
No mas mak sas no sa cī tā ce na 

ir LVL 5,27 (pie ci la ti 27 san tī mi) 
ga dā, bez PVN. 

Iz so les no li ku mu pre ten den ti 
var sa ņemt per so nī gi kat ru dar
ba die nu Val kas no va da do mē, 
Se mi nā ra ie lā 9, 3.ka bi ne tā līdz 
28.ok tob rim, plkst. 15:00, (tālr. 
647 07479, fakss: 647 07493; e
pasts: no vads@val ka.lv) vai elek
tro nis ki mā jas la pā www.val ka.lv.

Iz so les da līb nie ku re ģis trā ci ja 
tiek veik ta Val kā, Se mi nā ra ie lā 9, 
3.ka bi ne tā dar ba die nās līdz 2013.
ga da 28.ok tob ra plkst. 15:00.

Ie pa zī ties ar No mas ob jek tu 
var, ie priekš sa zi no ties pa tāl ru
ni 64707479 vai 647 28428. v
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Izdarīt Valkas novada domes 
2009.gada 30.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.1 «Valkas novada 
pašvaldības nolikums» šādus 
grozījumus:
1. Izslēgt 6.3.apakšpunktu.
2. Izteikt 6.4.apakšpunktu šādā 
redakcijā:
«6.4. Grāmatvedības un finanšu 
nodaļa.»
3. Izteikt 16.14.apakšpunktu šādā 
redakcijā:
«16.14. pārzina un metodiski 
vada būvvaldi, Grāmatvedības 
un finanšu nodaļu, Personāla 
nodaļu un Atīstības un plā
nošanas nodaļu;»
4. Izteikt 22.punktu šādā re
dakcijā:

«22.Pēc kārtējām pašvaldības do
mes vēlēšanām un pašvaldības 
domes priekšsēdētāja amata zau
dēšanas gadījumā izpilddirektors 
organizē dokumentācijas un ma
teriālo vērtību nodošanu jauna
jam  pašvaldības domes priekš
sēdētājam. Divu nedēļu laikā tiek 
sastādīts nodošanas – pieņemša
nas akts, ko paraksta pilnvaras 
zaudējušais domes priekšsēdē
tājs, jaunais domes priekšsēdētājs, 
izpilddirektors un Grāmatvedī
bas un finanšu nodaļas pār
stāvis.»
5. Saistošie noteikumi stājas spē
kā 2013.gada 1.oktobrī.

Valkas novada domes 
priekšsēdētājs V.A.Krauklis

Iz da rīt Val kas no va da do mes 
2009.ga da 30.jū li ja sais to ša jos 
no tei ku mos Nr.1 «Val kas no va
da paš val dī bas no li kums» šā dus 
gro zī ju mus:
1. Pa pil di nāt sais to šos no tei ku
mus ar 6.13.apakš pun ktu šā dā 
re dak ci jā:
«6.13.Priekš sē dē tā ja sek re ta ri
āts.»
2. Iz teikt 16.16.apakš pun ktu šā dā 
re dak ci jā:
«16.16. Va da Fi nan šu ko mi te jas 
dar bu.»

3. Iz teikt 21.pun ktu šā dā re dak
ci jā:
«21. Iz pil ddi rek to ram ir viens 
viet nieks  at bil dī gais par Val kas 
pil sē tu. Iz pil ddi rek to ra viet nie ku 
ie ceļ ama tā Val kas no va da do me. 
Iz pil ddi rek to ra viet nieks strā dā 
uz dar ba lī gu ma pa ma ta, ku ru 
pa rak sta priekš sē dē tājs.»
4. Svīt rot 31.pun ktā vār dus «un 
at īs tī bas lie tu».

Val kas no va da do mes 
priekš sē dē tājsV.A.Krauk lis

Iz da rīt Val kas no va da do mes 
2009.ga da 30.jū li ja sais to ša jos no tei
ku mos Nr.1 «Val kas no va da paš val
dī bas no li kums» šā dus gro zī ju mus:
1. Iz teikt 5.1.apakš pun ktu šā dā re
dak ci jā:
«5.1.Fi nan šu ko mi te ju 8 lo cek ļu sa
stā vā;»
2. Pa pil di nāt sais to šos no tei ku mus 
ar 5.5.apakš pun ktu šā dā re dak ci jā:
«5.5.At īs tī bas lie tu ko mi te ju 7 lo
cek ļu sa stā vā;»
3. Iz slēgt 12.11., 12.14. un 12.15.
apakš pun ktus.
4. Iz teikt 16.14.apakš pun ktu šā dā 
re dak ci jā:
«16.14. pār zi na un me to dis ki va da 
būv val di, cen tra li zē to grā mat ve dī
bu, Fi nan šu no da ļu, Per so nā la no
da ļu un At īs tī bas un plā no ša nas 
no da ļu;»
5. Iz teikt 16.16.apakš pun ktu šā dā 
re dak ci jā:
«16.16. va da Fi nan šu ko mi te jas un 
At īs tī bas lie tu ko mi te jas dar bu;»
6. Iz teikt 17.pun ktu šā dā re dak ci jā:
«17. Do mes priekš sē dē tā jam ir 2 
viet nie ki:
17.1.Priekš sē dē tā ja viet nieks ju ri
dis ka jos un so ci ālā dar ba jau tā ju
mos;
17.2. Priekš sē dē tā ja viet nieks iz glī
tī bas, kul tū ras, spor ta un ār ējo sa
ka ru jau tā ju mos».
7. Iz teikt 18.pun kta pir mo tei ku mu 
šā dā re dak ci jā:
«18. Priekš sē dē tā ja viet nieks ju ri dis
ka jos un so ci ālā dar ba jau tā ju mos:»
8. Pa pil di nāt sais to šos no tei ku mus 
ar 18.1 pun ktu šā dā re dak ci jā:
«18.1 Priekš sē dē tā ja viet nieks iz glī
tī bas, kul tū ras, spor ta un ār ējo sa
ka ru jau tā ju mos:
18.11. ie ro si na jau tā ju mu iz ska tī ša
nu paš val dī bas do mē, pa stā vī ga jās 
ko mi te jās un ko mi si jās;
18.12. pil da priekš sē dē tā ja pie nā ku
mus vi ņa uz de vu mā, kā arī pil da 
ci tus pie nā ku mus li ku mā pa re dzē
ta jos ga dī ju mos;
18.13. veic pār rau dzī bu pār no va da 
iz glī tī bas, kul tū ras un spor ta ie stā
žu dar bī bu, to dar bī bas tie sis ku mu;
18.14. ko or di nē un or ga ni zē sa dar
bī bu ar ār val stu par tne riem;
18.15. or ga ni zē paš val dī bas ie sais
tī ša nos da žā dās paš val dī bu, valsts 
un ne val stis ka jās prog ram mās, sa
dar bo jas ar ne val stis ka jām or ga ni
zā ci jām;
18.16. ie sniedz do mes priekš sē dē tā
jam priekš li ku mus iz vei dot dar ba 
gru pas un ko mi si jas sa vu pie nā ku
mu un tie sī bu re ali zā ci jai, ie sais tot 
spe ci ālis tus un paš val dī bas te ri to ri

jas ie dzī vo tā jus;»
18.17. ša jā No li ku mā no teik ta jā kār
tī bā pie ņem ap mek lē tā jus.
9. Iz teikt 23.pun kta pir mo tei ku mu 
šā dā re dak ci jā:
«Do mes priekš sē dē tā ja un priekš
sē dē tā ja viet nie ka ju ri dis ka jos un 
so ci ālā dar ba jau tā ju mos amats ir 
al gots.»
10. Iz teikt 25.pun kta pir mo un ot ro 
tei ku mu šā dā re dak ci jā:
«25. Lē mu mu pro jek tus, kas sais tī ti 
ar fi nan si āla jiem jau tā ju miem, no
dod iz ska tī ša nai Fi nan šu ko mi te jai. 
Fi nan šu ko mi te ja:»
11. Iz slēgt 25.10., 25.14., 25.15., 25.16. 
un 25.17.apakš pun ktus.
12. Pa pil di nāt sais to šos no tei ku mus 
ar 28.1 pun ktu šā dā re dak ci jā:
«28.1 At īs tī bas lie tu ko mi te ja:
28.11. sniedz at i nu mus par te ri to ri
jas at īs tī bas plā nu un ap bū ves kār
tī bu;
28.12. sniedz at i nu mus par starp
tau tis ko sa dar bī bu un tū ris mu;
28.13. sniedz at i nu mus par pro jek
tu un in ves tī ci ju pro jek tu sa ga ta vo
ša nu un re ali zā ci ju;
28.14. sniedz at i nu mus un ie tei ku
mus par jau tā ju miem, kas sais tī ti ar 
at se viš ķu no va da te ri to ri ālo vie nī
bu pār val di un ar pār val žu dar bī bu 
sais tī tiem jau tā ju miem.»
13. Iz teikt 89.pun ktu šā dā re dak ci jā:
«89. Do mes priekš sē dē tā jam ie
dzī vo tā ju pie ņem ša nas laiks ir 
kat ra mē ne ša 1.pirm die na no 
plkst.15:00 – 18:00 Val kas no va da 
do mē, Se mi nā ra ie lā 9, Val kā, vai 
pa gas tu pār val dēs pēc ie priekš sa
stā dī ta gra fi ka, par ko in for mā ci ja 
iz lie ka ma uz in for mā ci jas sten da 
do mes un pa gas ta pār val žu ēkās 
un pub li cē ja ma do mes in ter ne ta 
mā jas la pā.»

14. Iz teikt 90.pun ktu šā dā re dak ci
jā:
«90. Do mes priekš sē dē tā ja viet
nie kam ju ri dis ka jos un so ci ālā 
dar ba jau tā ju mos ie dzī vo tā ju 
pie ņem ša nas laiks ir kat ru otr
die nu no plkst. 15:00 – 18:00 Val
kas no va da do mē, Se mi nā ra ie lā 
9, Val kā».

15. Pa pil di nāt sais to šos no tei ku mus 
ar 90.1 pun ktu šā dā re dak ci jā:
«90.1 Do mes priekš sē dē tā ja viet
nie kam iz glī tī bas, kul tū ras, spor
ta un ār ējo sa ka ru jau tā ju mos 
ie dzī vo tā ju pie ņem ša nas laiks 
ir mē ne ša pē dē jā ce tur tdie na no 
plkst. 15:00 – 18:00 Val kas no va da 
do mē, Se mi nā ra ie lā 9, Val kā».

Val kas no va da do mes 
priekš sē dē tājs V.A.Krauk lis

Val kas no va da domē

S A I S T O Š I E    N O T E I K U M I  
Val kā2013.ga da 20.jū li jā Nr.13

AP STIP RI NĀ TI
ar Val kas no va da do mes

2013.ga da 20.jū ni ja sē des lē mu mu (pro to kols Nr.9,1.§) 
Gro zī ju mi Val kas no va da do mes 

2009.ga da 30.jū li ja sais to ša jos no tei ku mos 
Nr.1«Val kas no va da paš val dī bas no li kums»

Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma
«Par paš val dī bām» 21.pan ta pirm ās da ļas 1.pun ktu un 24.pan tu

S A I S T O Š I E    N O T E I K U M I 
Val kā2013.ga da 25.jū li jā   Nr.14

 AP STIP RI NĀ TI
ar Val kas no va da do mes 

2013.ga da 25.jū li ja sē des lē mu mu (pro to kols Nr.15,1.§) 
Gro zī ju mi Val kas no va da do mes 2009.ga da 

30.jū li ja sais to ša jos no tei ku mos Nr.1 
«Val kas no va da paš val dī bas no li kums»

 Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma
«Par paš val dī bām» 21.pan ta pirm ās da ļas 1.pun ktu un 24.pan tu

S A I S T O Š I  N O T E I K U M I 
Valkā2013.gada 29.augustā Nr.16

 APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 

2013.gada 29.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.18,6.§) 
Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 

30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
«Valkas novada pašvaldības nolikums»

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

Iz so le uz ze mes ga ba la no mu
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SI A «Pro fe si onā lās piln vei des 
un su per vī zi jas centrs «AIS MA»», 
sa dar bī bā ar Lie tu vas so ci ālo dar
bi nie ku aso ci āci ju un Ute nas ko le
džas Ve se lī bas un so ci ālās ap rū pes 
fa kul tā ti, 23. un 24.augus tā or ga ni
zē ja iz brau ku ma se mi nā ru «So ci
ālā dar ba la bā prak se Ute nas pil sē
tā (Lie tu va)», ku rā pie da lī jās arī 7 
Val kas no va da So ci ālā die nes ta 
dar bi nie ki.

Se mi nā ra ie tva ros ap mek lē jām: 
Sociālās aprūpes centru•	 (www.

ute nossgn.lt). Ap rū pes cen tra vēs tu
ris kie pirm sā ku mi mek lē ja mi jau 
18.gs. Centrs vai rā kas rei zes ir mai
nī jis dar bī bas mēr ķi un no sau ku mu. 
Šo brīd tas pa re dzēts 300 da žā du 
gru pu ie mīt nie kiem – ve ciem cil vē
kiem, pie au gu šām per so nām ar ga
rī ga rak stu ra trau cē ju miem un da
žā diem fun kci onā liem trau cē ju
miem, bez pa jumt nie kiem. Centrs 
pie dā vā īs lai cī gu un ilg lai cī gu so ci
ālo ap rū pi, ve se lī bas ap rū pi, sniedz 
at bal sta un so ci ālā dar ba pa kal po ju
mus, no dro ši na ie mīt nie ku brī vā lai
ka un no dar bi nā tī bas or ga ni zē ša nu. 
So ci ālās ap rū pes centrs dar bo jas kā 
so ci ālā dar ba spe ci ālis tu  me to dis ko 
re sur su centrs.

U•	 tenas speciālo skolu – daudz
funkcionālocentru(www.su uc.ute na.
lm.lt). Centrs ir di bi nāts pa gā ju šā 
gad sim ta sep tiņ des mi ta jos ga dos kā 
in ter nāt pa mat sko la. Šo brīd centrs 
pie dā vā pa kal po ju mus bēr niem un 
jaun ie šiem ar ga rī ga rak stu ra trau
cē ju miem 3 vir zie nos: iz glī tī bas ie
gu ves ie spē jas spe ci āla jās kla sēs, no
dar bi nā tī bas cen tra pa kal po ju mus 
(dar bnī cas da žā du pras mju at  īs tī ša
nai un brī vā lai ka pa va dī ša nai), ilg

lai cī gas so ci ālās ap rū pes pa kal po ju
mu jaun ie šiem pēc sko las pa beig ša
nas. Cen tra ie mīt nie ki le po jas ar 
augs tiem sa snie gu miem spor tā (pa
sau les lī me nī) un ļo ti skais tiem un 
in te re san tiem rok dar biem.

Bērnu aprūpes centru•	 (www.
ugdymas.ute na.lm.lt). Ap rū pes cen
trs sniedz pa kal po ju mus četr ās jo
mās – ilg sto šu so ci ālo ap rū pi bēr
niem bā re ņiem un bez ve cā ku gā dī
bas pa li ku ša jiem bēr niem no dzim
ša nas, ie vē ro jot ģi me nis ku ma prin
ci pu, sniedz at bal sta pa kal po ju mu 
krī zē no nā ku šām ģi me nēm ar bēr
niem, pie dā vā me to dis ku un iz glī to
jo šu at bal stu un pa lī dzī bu po ten ci
āla jiem un eso ša jiem adop tē tā jiem 
un aiz bil dņiem, iz glī to so ci ālā dar ba 
spe ci ālis tus, īs te no jot 4 ak re di tē tas 
prog ram mas.

S•	 ociālo pakalpojumu centru
(www.ute na.fre evar.com). Cen tra 
mēr ķis ir sniegt so ci ālos pa kal po ju
mus da žā dām so ci āla jām gru pām, 
tā dē jā di pa aug sti not Ute nas pil sē tas 
un ap kār tnes ie dzī vo tā ju dzī ves kva
li tā ti. Pie dā vā tie pa kal po ju mi – ap
rū pe mā jās, at balsts un pa lī dzī ba ris
ka ģi me nēm ar bēr niem līdz 18 ga
diem, teh nis ko pa līg lī dzek ļu no dro
ši nā ša na, spe ci ali zē tā trans por ta pa
kal po jums per so nām ar kus tī bu 
trau cē ju miem, pat stā vī gas dzī ves 
mā ja (so ci ālā mā ja) krī zē no nā ku ša
jām per so nām, dzī ves vie tu pie lā go
ša na un ap rī ko ša na per so nām ar 
kus tī bu trau cē ju miem.

23.augus ta va ka rā no ti ka in for 
ma tīvs se mi nārs – dis ku si ja par 

so ci ālo pa kal po ju mu sis tē mu Lie tu
vā, ku ru va dī ja Ed mun das Vai tie kus 
(Lie tu vas so ci ālo dar bi nie ku aso ci
āci jas pre zi dents,  Ute nas ko le džas 
So ci ālā dar ba ka ted ras va dī tājs). v
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Iepazīstsociālādarba
labopraksiLietuvā

Sociālajāpalīdzībā[

Teksts: NatālijaDubrovska,Val kas 
no va da So ci ālā die nes ta va dī tā ja
Fo to: ZaneZariņa

Sociālie darbinieki ir gandarīti par seminārā gūtajām zināšanām

Val kas no va da paš val dī ba 
pie da lās Eiro pas So ci ālā fon da 
(ESF) pro jek ta «Vid ze mes re ģi
ona mo bi lais so ci ālo pa kal po
ju mu re sur su centrs» re ali zā ci
jā. Pro jek ta dar bī bas laiks ir 19 
mē ne ši, no 01.04.2012. līdz 
31.10.2013. 

Pro jek ta no sa cī ju mi pa redz, 
ka sa snieg to re zul tā tu uz tu rē ša
na un ilg tspē ja pēc pro jek ta pa
beig ša nas vi sās pro jek tā ie sais tī
ta jās Vid ze mes re ģi ona paš val dī
bās ir jā no dro ši na vis maz 18 mē
ne šus. Pro jek tā ie sais tī ta jām 
paš val dī bām pēc pro jek ta pa
beig ša nas jā no dro ši na:
• So ci ālās re ha bi li tā ci jas pa kal
po ju mu snieg ša na mēr ķa gru pu 
klien tiem;
• So ci ālā dar ba spe ci ālis tu pro
fe si onā lā piln vei de;
• Sa bied rī bas in for mē ša na par 

paš val dī bās pie eja ma jiem so ci

āla jiem pa kal po ju miem.
Pro jek ta mēr ķis – at  īs tīt jaun

us so ci ālās re ha bi li tā ci jas pa kal
po ju mus Vid ze mes re ģi onā un 
sniegt tos so ci ālās at stum tī bas 
ris kam vis vai rāk pa kļau tām per
so nām. Pro jek ta mēr ķa gru pas:
• per so nas ar fun kci onā liem trau
cē ju miem;
• pen si jas un pirms pen si jas ve
cu ma per so nas;
• daudz bēr nu un ne pil nās ģi me
nes, bēr ni no trū cī gām un maz
nod ro ši nā tām ģi me nēm;
• no var dar bī bas cie tu šas per so
nas;
• no psiho ak tī vām vie lām at ka rī
gas per so nas.

Attīstajaunussociālās
rehabilitācijaspakalpojumus

Pro jek ta re ali zā ci jas lai kā sa snieg tie re zul tā ti
SO CI ĀLĀS RE HA BI LI TĀ CI JAS PA KAL PO JU MI  

pro jek ta mēr ķa gru pām:
At bal sta gru pas – 20, pa kal po ju mu sa ņē ma 230 per so nas (Be ve rī

nas no vads – 3/35, Cē su no vads – 5/54, Jaun pie bal gas no vads – 2/26, 
Maz sa la cas no vads – 2/26, Smil te nes no vads – 3/32, Val kas no vads – 
3/38, Val mie ras pil sē ta – 2/19).

Dar bnī cas no dar bi nā tī bas ie ma ņu sti mu lē ša nai – 12, pa kal po ju
mu sa ņē ma 126 per so nas (Cē su no vads – 7, Jaun pie bal gas no vads – 
1, Maz sa la cas no vads – 2, Smil te nes no vads – 1, Val kas no vads – 1).

In di vi du ālā ap mā cī ba so ci ali zā ci jai evi dē – 40 per so nas (Cē su 
no vads – 28, Be ve rī nas no vads – 12).

SO CI ĀLĀ DAR BA SPE CI ĀLIS TU PRO FE SI ONĀ LĀS 
KA PA CI TĀ TES PILN VEI DE UN STIP RI NĀ ŠA NA

Re sur su cen trā Cē sīs iz vei do ta ap mā cī bu tel pa, no or ga ni zē ti 18 
ap mā cī bu se mi nā ri, so ci ālā dar ba spe ci ālis tiem no or ga ni zē tas su per
vī zi jas – gru pu un in di vi du ālās.

IN TER AK TĪ VĀ IN TE RE SEN TU UN KLIEN TU 
KON SUL TĒ ŠA NA, IN FOR MĀ CI JAS SNIEG ŠA NA

Iz vei do ta Vid ze mes re ģi ona epa kal po ju mu viet ne www.re sur su
centrs.lv, ap ko po ta un re gu lā ri ak tu ali zē ta in for mā ci ja par pro jek tā 
ie sais tī ta jās paš val dī bās snieg ta jiem so ci āla jiem pa kal po ju miem, 
snieg tas 134 in di vi du ālās kon sul tā ci jas eviet nē. v

Teksts: NatālijaDubrovska,Val kas 
no va da So ci ālā die nes ta va dī tā ja
Fo to: EvitaBašķe

Val kas no va da So ci ālais die nests sa ņē ma pa tei cī bu par veik smī gu 
sa dar bī bu pro jek ta īs te no ša nā
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6.sep tem brī starp Cen
trā lo fi  nan šu un lī gu mu 
aģen tū ru un Val kas no va da 
do mi ti ka pa rak stī ta vie no
ša nās par Eiro pas Sa vie nī bas 
Eiro pas Re ģi onā lās at  īs tī bas 
fon da (ERAF) līdz fi  nan sē tā 
pro jek ta «Ūdens saim nie cī
bas at  īs tī ba Val kas no va
da Kār ķu cie mā, 2.kār ta»,  
Nr.3DP/3.4.1.1.0./13/AP IA/
CFLA/121/067 īs te no ša nu. 
Pro jek tu re ali zēs 3.4.1.1. ak
ti vi tā tes «Ūdens saim nie cī
bas in fra struk tū ras at  īs tī ba 
ap dzī vo tās vie tās ar ie dzī
vo tā ju skai tu līdz 2000» ie
tva ros.

ERAF līdz fi  nan sē tās 
3.4.1.1. ak ti vi tā tes mēr ķis 
ir – ūdens saim nie cī bas pa
kal po ju mu (ūdens ap gā des 
un no tek ūde ņu sa vāk ša nas 
un at  ī rī ša nas) kva li tā tes 
uz la bo ša na un 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.

Vie no ša nās par mi nē
tā pro jek ta īs te no ša nu un 
ERAF fi  nan sē ju ma pie šķir
ša nu no slēg ta, pa ma to jo ties 
uz 28.07.2008. Mi nis tru ka

bi ne ta no tei ku miem Nr.606 
«No tei ku mi par dar bī bas 
prog ram mas «In fra struk tū
ra un pa kal po ju mi» pa pil
di nā ju ma 3.4.1.1.ak ti vi tā ti 
«Ūdens saim nie cī bas in fra
struk tū ras at  īs tī ba ap dzī
vo tās vie tās ar ie dzī vo tā ju 
skai tu līdz 2000»», Eiro pas 
Kop ie nas un Lat vi jas Re
pub li kas nor ma tī va jiem 
ak tiem par struk tūr fon du 
va dī bu, kā arī uz at bil dī gās 
ie stā des – Vi des aiz sar dzī
bas un re ģi onā lās at  īs tī

bas mi nis tri jas 2013.ga da 
28.mai ja lē mu mu Nr.750 
par pro jek ta «Ūdens saim
nie cī bas at  īs tī ba Val kas 
no va da Kār ķu cie mā, 2.kār
ta» ap stip ri nā ša nu un 2013.
ga da 8.augus ta at  i nu mu 
Nr.575 par lē mu mā ie tver to 
no sa cī ju mu iz pil di.

Pro jek ta «Ūdens saim
nie cī bas at  īs tī ba Val kas 
no va da Kār ķu cie mā, 2.kār
ta» ko pē jās at  ie ci nā mās 
iz mak sas ir 268 262,83 la
ti, no tām 228 023,41 la tu 

fi  nan sē ERAF, bet at li ku
šo da ļu sedz fi  nan sē ju ma 
sa ņē mējs – Val kas no va da 
do me.

Pēc in for mā ci jas par 
pro jek ta īs te no ša nu lū
dzu vēr sties Kār ķu pa gas
ta pār val dē («Aus mas», 
Kār ķi, Kār ķu pag., Val kas 
no vads, tālr.64728020) vai 
Val kas no va da do mes At
tīs tī bas un pro jek tu da ļā 
(Se mi nā ra ie lā 9, Val ka, 
tālr.64722236). v

EIROPAS SAVIENĪBA Val kas no va da 
do me
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EiropasSavienībafinansē NoslēgtavienošanāsparKārķuciema
ūdenssaimniecībasattīstību

PRO JEK TU «ŪDENS SAIM NIE CĪ BAS AT TĪS TĪ BA VAL KAS NO VA DA KĀR ĶU  
CIE MĀ, 2.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!

Ša jā va sa rā Val kas no
vad pēt nie cī bas mu zejs ar 
Lat vi jas Re pub li kas Kul tū ras 
mi nis tri jas iz slu di nā tā kon
kur sa «Par valsts fi  nan sē ju
mu Na ci onā lā mu ze ju krā ju
ma uz tu rē ša nai un iz man to
ša nai paš val dī bu, au to no ma
jos un pri vā ta jos mu ze jos un 
pri vā ta jās ko lek ci jās» fi  nan
si ālu at bal stu re ali zē ja pro
jek tu «Māk sli nie ces Mil das 
Bī rī tes glez nu pie eja mī bas 
no dro ši nā ša na». Pro jek ta re
ali zā ci jas re zul tā tā res tau rē ta 
51 Mil das Bī rī tes glez na.

Milda Bīrīte dzimusi Valkā
1909.gada23.janvārī.1927.ga
dā beigusi Valkas Jāņa Cimzes
Valstsģimnāziju.
MācījusiesĻeņingradas(ta

gadSanktpēterburgas)Inženie
rekonomikasinstitūtā,tāteorē
tiskokursubeigusi1934.gadā.
Pēc 2.pasaules kara atgrie

zusies Latvijā un iestājusies
Latvijas ValstsMākslas akadē
mijā. 1949.gadā beigusi Māk
slas akadēmijas Ģederta Eliasa
vadīto stājglezniecības darbnī
cu.
Latvijas Mākslinieku savie

nības biedre no 1959.gada.No
1949.gadapiedalījusiesizstādēs
LatvijāunPadomjuSavienībā.
Strādājusikombinātā«Māksla»

un pedagoģisko darbu Rīgā.
Mirusi1988.gada7.aprīlī.

Mil das Bī rī tes glez no tās 
aina vas, zie di, klu sās da bas 
un ma rī nas ir spē cī gās da bas 
un ze mes krā sās, ba gā tas 
fak tū ras zi ņā, por tre ti ne
daudz smag nē ji, tie at klāj un 
rak stu ro pa dom ju lai ka no
ska ņu un ti pā žus. 

Dar bi glez no ti 1950.  
1960.ga dos eļ ļas teh ni kā uz 
kar to na, ar pa sto zo trie pie
nu, lie la da ļa tie ši ar špak teļ
lās pi ņu, vei do jot ļo ti bie zu 
krā sas slā ni.

Glez nas mu ze jam uz dā vi
nā ja māk sli nie ces mā sa Al ma 
Re ke. Krā ju mā tās no nā ca 
bez rām jiem, de for mē ju šās 
ar da žā diem lie lā kiem vai 
ma zā kiem bo jā ju miem.

Lai dar bi at gū tu sa vu sā
kot nē jo māk sli nie cis ko vēr tī
bu un va rē tu eks po nēt, tos 
bi ja ne pie cie šams res tau rēt. 
Glez nas res tau rē ja val cē nie
te, Lat vi jas Māk slas aka dē
mi jas Māk slas zi nāt nes no
da ļas Res tau rā ci jas apakš no
da ļas stu den te Ie va Kam pe. 
Vi ņa vi sām glez nām vei ca 
dez in fek ci ju, at pu tek ļo ša nu, 
tī rī ša nu, aiz da ri nā ja nag lu 
cau ru mus, lik vi dē ja de for
mā ci ju, pie to nē ja un la ko ja 
zu du mus. Pā rē jie res tau rā ci
jas pro ce si dar biem bi ja at
šķi rī gi: kar to na at slā ņo ju ma 
un plī su mu sa lī mē ša na, kar
to na zu du mu pie au dzē ša na, 
no lū zu šo frag men tu pie lī
mē ša na, krā sas slā ņa no stip
ri nā ša na un ci ti. 

Kat ra res tau rē tā priekš
me ta ne at ņe ma ma sa stāv
da ļa ir res tau rā ci jas do ku
men tā ci ja, ta jā ie tilpst viss 
dar ba pro ce sa un dar bā iz
man to to ma te ri ālu ap
raksts, kā arī priekš me ta at
tē li pirms un pēc res tau rā
ci jas. Šā du do ku men tā ci ju 
sa ga ta vo ja arī Ie va Kam pe.

«Man pro jekts ļo ti pa ti
ka. Sā ku mā bi ju no rai zē ju
sies, kā veik sies, jo bi ja da ži 
res tau rā ci jas pro ce si, ku rus 
vie na pa ti ne bi ju vei ku si, 
ta ču pa snie dzē ja, res tau ra
to re – vec meis ta re Gu ni ta 
Ča ka re ma ni ie dro ši nā ja. 
Glez nu res tau rā ci jai ga ta
vo jos ļo ti no piet ni – la sī ju 
ci tu res tau ra to ru do ku men
tā ci ju, sa pir ku vi sus in stru
men tus. Pir ma jā die nā, kā 
glez nas sa ņē mu, tā tū līt vis
as no fo tog ra fē ju, lai ātr āk 
va rē tu sākt stā dāt. Ļo ti 
gribē jās zi nāt kā glez nas 
drau dzē sies ar ma nām iz
vē lē ta jam res tau rā ci jas me
to dēm. Viss iz de vās kā ie
ce rēts.

Es pa ti arī glez no ju. Tā 
kā dar ba ap joms bi ja liels, 
tā lai kā va rē ju iz pē tīt kā at
tīs tī jies un vei do jies Mil das 
Bī rī tes rok raksts. Māk sli
nie ce sa vu rok rak stu iz ko
pu si pa kā pe nis ki, sā ku mā 
ap gu vu si aka dē mis kās zi
nā ša nas, kom po zī ci jas ir 
kla sis kas, vē lāk tās ir sa vā 
sti lā daudz brī vā kas», pēc 
res tau rā ci jas dar ba pa beig
ša nas tei ca Ie va Kam pe. v

Restaurētasmākslinieces
MildasBīrītesgleznas

Teksts: Aija Prie dī te, Val kas 
no vad pēt nie cī bas mu ze ja 
gal ve nā krā ju ma gla bā tā ja
Foto: Ie va Kam pe

KultūrasDZĪVĒ:MUZEJS

VkNM InvN 12036 «Vē ja vas «Skran du» saim nie cī bas ēkas» 
pēc res tau rā ci jas

VkNM InvN 12047 «Zē na por trets» pēc res tau rā ci jas
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Klāt jaun ais mā cī bu gads. Vis ap
kārt vir mo zie du, ābo lu un tik ko krā
so tu grī du smar žas. Gaiss ne mie ra un 
prie ka pilns. Kat ram no mums šo dien 
sa vā dā kas iz jū tas  vie nam prieks, ci tam 
sa trau kums un bai les.

Man šī ir pirm ā sko las die na Ēr ģe
mes pa mat sko lā, es mu uz trau ku sies, jo 
viss būs jauns – gan sko la, gan ko lē ģi, 
gan bēr ni, gan tra dī ci jas. Šo gad jā ap gūst 
daudz jaun a.

Jau pa kal nī tē nā cē jus svei ci na ro žai
nu ābo lu svei ciens «Svei ka sko la!» un 
zie di, vi sur zie di… Ne rau go ties uz pe
lē ka jiem mā ko ņiem, va sa ra tur pi na sa
vu skrē jie nu bēr nu prie cī ga jās acīs un 
va lo dās, ne skai tā ma jos zie du puš ķos un 
pu ķu po dos. Tā vien lie kas, ka dzel te nās 
sau les pu ķes tū līt ie kāps pa ot rā stā va lo
gu. «Pal dies» Rū ķī šiem, kas to vi su sa rū
pē ja, va sa rā ra vē ja, ru ši nā ja un lais tī ja!

Vis i sa trauk ti gai dām ie ska na mies 
sko las zva nu. Tur jau vi ņi nāk! Bra ši, de
vī ta jiem pie ro kas pie ķē ru šies, go da ap li 
sko las pa gal mā iet ma zie pirm klas nie ki. 
Di rek to re dā vi na as to ņiem pirm klas nie
kiem «Ābe cī tes», Val kas no va da do mes 
dā vā tās dā va nu kar tes vei ka lā «Fre ko» 
un Lī vu ak va par ka ap mek lē ju ma pri vi

lē ģi ju kar tes, kla ses audzi nā tā ja Gun de
ga Jur šev ska – pie sprau di ar sko las sim
bo lu un bēr na vār di ņu. Jau ki, ka ma za
jiem tik at bil dī gā brī dī bla kus ir ve cā ki. 
Viens otrs ne maz pats ne va rē tu tikt ga lā 
ar sa ņem ta jām dā va nām un zie diem.

Vis i 48 Ēr ģe mes pa mat sko las sko lē
ni Zi nī bu die nā sa ņem dā va nu  sko las 
die nas grā ma tu cie tos, spī dī gos vā kos. 
Šo gad sa vu vie tu uz vā ka at ra du si arī 
Pū cī te  sko las em blē ma.

Ēr ģe mes pa gas ta pār val des va dī tājs 
Jā nis Krams klāt eso šos sveic svēt kos 
un prie cā jas par kup lo bēr nu pul ci ņu 
pirms sko lā. Jaun āko gru pi ņu ap mek lēs 
20 ma zu ļi no 1,5 ga du ve cu ma līdz 4 ga
diem, bet 5 un 6ga dī go gru pi ņā sko las 
zi nī bām ga ta vo sies 17 audzēk ņi. Šo gad 
arī Ēr ģe mes pa mat sko las pirms sko las 
gru pu «Lā cē ni» un «Za ķē ni» bēr ni ko pā 
ar ve cā kiem tiek aici nā ti iz nākt sko las 
ko lek tī va priekš ā. Pirm ā fo to gra fē ša nās 
da žam ir īsts pār bau dī jums!

An sam bļa mei te nes, grez no ju šās ar 
ābo liem, stās ta par ābe lēm un ābo liem. 
Kat ra kla se un gru pi ņa ce ļa mai zei sa
ņem ābo lu gro zu. Šai skais ta jā die nā pat 
da ba ir mums lab vē lī ga – pe lē kais mā
ko nis virs gal vām milst un milst, ta ču 
krīt ti kai re tas lā sī tes. Do da mies uz pir
mo stun du jaun ajā mā cī bu ga dā. Nu jau 
arī lie tus ir klāt. v

88

No 26. līdz 31.augus tam 
Starp tau tis kās jaun ie šu pa ši
zaug smes prog ram mas AWARD 
Val kas gru pas jaun ie šiem bi ja 
lie lis ka ie spē ja – pa va dīt aiz
rau jo šu ne dē ļu En gu rē, no
met nē «Mans la bais darbs».

Šai no met nei ga ta vo jā mies 
no piet ni – jau augus ta sā ku mā 
40 AWARD da līb nie ki no Kok
ne ses, Jaun jel ga vas, Do be les, 
Lu dzas, Kan da vas un Val kas 
ti kās Ap šu cie mā, lai iz vei do tu 
no met nes plā nu, sa da lī tu pie
nā ku mus un la bi pa va dī tu lai
ku jū ras kras tā trīs die nu ga ru
mā. 

26.augus tā En gu res vi dus
sko lā uz no met ni ie ra dās 40 
prog ram mas AWARD eso šie 
da līb nie ki un 20 prog ram mas 
to po šie da līb nie ki. Val kas 
AWARD gru pu pār stā vē ja Ro
berts Krūk liņš, Be āte Klo te, 
Lel de Lā ce, Sig ne Za lu žin ska, 
Jā nis Bēr tiņš un Sa bī ne Šče go
ļe va, kā arī to po šie AWARD 
prog ram mas da līb nie ki – Jā nis 
Klots, Di āna Iva no va un Il ze 

Kor ber ga. 
Pirm ās di vas die nas pa va dī

jām, sav star pē ji ie pa zīs to ties – 
spē lē jām spē les, vei do jām no
met nes ka ro gu, kā arī aiz va dī
jām in te re san tu spor ta die nu. 
Ta ču jau tre ša jā die nā likāmjo
kuspiemalas, jo di vas die nas cī
tī gi strā dā jām Ap šu cie ma un 
En gu res ie dzī vo tā ju saim nie cī
bās. Vei ca mo dar bu sa rak stā 
bi ja: mal kas krau ša na, lo gu 
maz gā ša na, ābo lu, plūm ju un 
to mā tu ra žas no vāk ša na, krū
mu iz zā ģē ša na, zā les pļau ša na, 
ce li ņu lab ie kār to ša na un jū ras 
pie kras tes sa kop ša na. Sa pra
tām, ka strā dāt ko pā ar drau
giem ne maz nav grū ti.

No met nes lai kā da rī jām ne 
ti kai brīv prā tī go dar bu un ie
sais tī jā mies ci tās prog ram mas 
AWARD ak ti vi tā tēs (fi  zis kā sa
ga ta vo tī ba, jaun as pras mes, 
eks pe dī ci ja), bet arī iz plā no jām 
jaun us vei dus – kā pēc ie spē jas 
vai rāk in for mēt jaun ie šus par 
šo prog ram mu un tās mēr
ķiem.

Kaut arī tā bi ja pē dē jā augus ta 
ne dē ļa, to mēr mā te da ba mūs lu
ti nā ja ar sil tu sau lī ti. Tvē rām pē
dē jās pel dē ša nās se zo nas die nas, 
kā arī pie dzī vo jām pa ma tī gu 
ūdenskariņu!  v

Izglītībā

Val kas no va da do me iz slu di na kon kur su 
uz Val kas no va da sti pen di jām

Teksts: RutaLapiņa, sko lo tā ja
Foto: AgitaReiniece

AWARD jaun ie ši sa tie kas 
no met nē En gu rē

Teksts: SigneZalužinska,
Val kas AWARD gru pas da līb nie ce
Foto: noarhīva

ZinībudienaĒrģemē

Valkas avardieši ir lepni par savu nometnes karogu

[
Kon kur sā aici nā ti pie da lī ties 

stu dē jo šie Val kas no va da jaun ie ši.
S1.	 ti pen di ju pie šķir ša nas mēr

ķis:
ro si nāt Val kas no va da jaun ie1.1.	

šus ap gūt no va dā ne pie cie ša mās 
spe ci ali tā tes;

vei ci nāt Val kas no va da stu dē1.2.	
jo šo jaun ie šu at grie ša nos strā dāt 
no va dā.

V2.	 al kas no va da do me 
2013./2014. stu di ju ga dā pie šķir se
ko jo šās spe ci ali tā tēs stu dē jo ša jiem 
stu den tiem:

vie na sti pen di ja – spor ta sko lo2.1.	
tājs/tre ne ris;

vie na sti pen di ja – mū zi kas pe2.2.	
da gogs ar kā du no spe ci ali zā ci jām: 
vo kā lais pe da gogs vai akor de ona 

spē les pe da gogs vai si tam in stru
men tu spē les pe da gogs vai pū ša
mins tru men tu spē les pe da gogs vai 
vi joļ spē les pe da gogs vai pi anists;

vie na sti pen di ja – vis pā rē jās iz2.3.	
glī tī bas sko lo tājs ar spe ci ali zā ci ju 
bio lo ģi jā un/vai ķī mi jā;

vie na sti pen di ja – fi zio te ra2.4.	
peits;

di vas sti pen di jas – ci ta no va2.5.	
dam ne pie cie ša mā spe ci ali tā te.

P3.	 re ten den tiem, ku ri vē las sa
ņemt sti pen di ju, Val kas no va da Iz
glī tī bas pār val dē jā ie sniedz šā di 
do ku men ti:

do mei ad re sēts per so nīgs ie3.1.	
snie gums, ku rā no rā dīts vārds, uz
vārds, dek la rē tā dzī ves vie ta, augst
sko la un fa kul tā te, stu di ju prog
ram ma, ie gūs ta mā kva li fi  kā ci ja, 

stu di ju uz sāk ša nas gads;
ie priekš ie gū tās iz glī tī bas do3.2.	

ku men ta ko pi ja;
iz zi ņa no augst sko las par pre3.3.	

ten den ta uz ņem ša nu stu di ju prog
ram mā (1.kur sa 1.se mes trī);

iz zi ņa no augst sko las par pre3.4.	
ten den ta stu di ju plā na/prog ram
mas iz pil di (iz ņe mot 1.kur sa 1.se
mes tri);

paš ro cī gi pa rak stīts ap lie ci nā3.5.	
jums stu di ju lai kā vai pēc stu di ju 
beig ša nas stā ties dar ba at  ie cī bās 
ar Val kas no va da paš val dī bu vai 
tās iz rau dzī tu dar ba de vē ju. 
Vēr tē ti tiek tie pre ten den ti, ku
ru ie snieg tie do ku men ti at bilst Val
kas no va da do mes 2012.ga da 27.
sep tem bra no tei ku mos Nr.2 «Kār
tī ba, kā dā Val kas no va da do me 

pie šķir sti pen di jas stu dē jo ša jiem 
no va da jaun ie šiem» iz vir zī ta jām 
pra sī bām.

D4.	 o ku men ti jā ie sniedz Val kā, 
Be ve rī nas ie lā 3, 29.ka bi ne tā līdz 
2013.ga da 15.ok tob rim.

Ar Val kas no va da do mes 2012.
ga da 27.sep tem bra no tei ku miem 
Nr.2 «Kār tī ba, kā dā Val kas no va da 
do me pie šķir sti pen di jas stu dē jo
ša jiem no va da jaun ie šiem» var ie
pa zī ties:

Val kas no va da mā jas la pā www.• 
val ka.lv >paš val dī ba>do mes sē žu 
ma te ri āli.

Val kas no va da Iz glī tī bas pār val• 
dē, Be ve rī nas ie lā 3, Val kā.

Val kas no va da do mes Per so nā la • 
no da ļā, Se mi nā ra ie lā 29, Val kā. v

Prieks un satraukums katra pirmklasnieka sirdī saņemot ābecīti no 
skolas direktores Olitas Šaujas rokām
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Izglītībā[

8.kla ses an sam blis Ve cā ku kop sa pul cē dzied dzies mu dā ņu va lo dā

Ak tu ālais Val kas ģim nā zi jā 

Sko lē nu  mā cī bu darbs un 
ār pus stun du ie spē jas 

Sko las laiks ir uz ņē mis ap
grie zie nus, tū līt būs aiz va dīts 
jaun ā mā cī bu ga da pir mais mē
ne sis, ir laiks, kad sā ku sies sko
lē nu ik die nas slo dze ar mā cī bu 
stun dām, mā jas dar biem, in ter
ešu pul ci ņiem un spor ta no dar
bī bām. 

Sko lā pats sva rī gā kais ir mā
cī bu darbs, jo 9. un 12.kla si bei
dzot, ve cā ki sa viem bēr niem 
vien mēr grib re dzēt ie spē ja mi 
la bā kus mā cī bu dar ba re zul tā
tus. Gri bam, lai bēr niem ir ne ti
kai for mā las zi nā ša nas, bet zi nā
ša nas pēc bū tī bas. Šie re zul tā ti 
vei do jas ilg sto šā mā cī bu  pro ce

sā jau no paš iem pa ma tiem: no 
ģi me nes, bēr nu dār za, ma zā ka
jām kla sī tēm. Ļo ti sva rīgs ir ik
die nas mā cī bu darbs stun dās, 
mā jas dar bu iz pil de, sa va lai ka 
plā no ša na, dis ciplī na, at  iek sme, 
at bil dī ba. Arī šīs dzī ves pras mes 
mēs ie mā cā mies ti kai ar ga diem. 

Ta ču ne ma zāk sva rīgs ir laiks 
ik die nā pēc mā cī bu stun dām. Kā 
to sa tu rī gi un jēg pil ni aiz pil dīt – 
tas ir jau tā jums gan sko lē niem, 
gan ve cā kiem. Lai sko lē ni sa vas 
pēc pus die nas ie krā so tu ba gā tī
gā kos to ņos un no ska ņās, pa šam 
sko lē nam ir jā grib da rīt lie lā kas 
un ma zā kas lie tas, kas vi ņu sais
ta,  in te re sē un ba gā ti na.

Šo gad Val kas ģim nā zi jā ir ie spē jams 
pie da lī ties šā dos pul ci ņos:

• Jaun ie šu ko ris, 7. – 12.kl.(Ine se Nik la vi ča)
• Tau tis ko de ju ko lek tīvs «Ven dīgs», 7. – 12.kl. (Sil ga Straz di ņa)
• Te āt ris, 10. – 12.kl. (Vi ta Kal vā ne)
• Elek tro ni kas pul ciņš, 7. – 11.kl. (Val dis Je rums)
• Ra do šā dar bnī ca, 7. – 12.kl. (Ive ta Aro ne, Ru dī te Gro mu le)
• Vo lej bols, 7. – 12.kl. (Gints Švecs)
• No vad pēt nie cī bas gru pa, 9. – 12.kl.(Vi ne ta Sku tā ne)
• Prog ram mē ša na, 10.– 12.kl. (In ta Krie vi ņa)
• Jaun ais uz ņē mējs, 10. – 12.kl. (Gun tra Gaid laz da)
• 8.kla šu vo kā lais an sam blis, 8.kl. (Mon ta Eli za be te Sī ma ne).

Pa pil dus var do ties uz da žā diem spor ta klu biem, jaun sar dzi, 
Mū zi kas un Māk slas sko lu, BJC «Mi ce», Rok sko lu, stu di ju «Joy». 
Iz vē le ir ga na pla ša, lai katrs bērns va rē tu at rast sev sir dij tu vu brī
vā lai ka no dar bi.

2015.gads būs lie lo no ti ku mu gads – būs Sko lē nu dzies mu un 
de ju svēt ki un Val kas ģim nā zi jas 95 ga du ju bi le ja. Ie sais to ties in ter
ešu iz glī tī bā, mēs no piet ni ga ta vo ja mies arī šiem no zī mī ga jiem no
ti ku miem. v

19.sep tem brī Val kas ģim nā zi
jā no ti ka Ve cā ku kop sa pul ce, ko pā 
pul cē jot pil nu zā li – sko lē nu ve cā
kus, vec ve cā kus, brā ļus un mā sas. 
Kop sa pul cē sko las di rek to re Li li ta 
Kreic ber ga in for mē ja par ak tu ālā ko: 
par sa kār to to strūkl aku sko las dār zā, 
par mā cī bu ek skur si jām un sko las 
med mā sas ie tei ku miem, par va sa rā 
īs te no ta jiem pro jek tiem uz Lie tu vu, 
Po li ju un Balt krie vi ju, par šā brī ža 
re ali zē ja ma jiem pro jek tiem, kad sko
lē niem būs ie spē ja do ties pie re dzes 
ap mai ņā uz Za ko pa ni Po li jā un Ron
nes pil sē tu Dā ni jā.   

Uz Za ko pa ni, kas ir Po li jas zie
mas gal vas pil sē ta un at ro das Tat ros, 
jau 11.ok tob rī do sies sko lo tā ja Una 
Grā ve un as to ņi 10.un 11.kla šu sko
lē ni, lai ko pā ar ci tu val stu sko lē niem 
pie da lī tos ra do šās un spor tis kās ak
ti vi tā tēs.

Sa vu kārt 24.ok tob rī 8.kla ses bēr ni 
ar kla ses audzi nā tā ju In grī du He de
mar ku un sko lo tā ju Iru Si lā ju do sies 
uz Dā ni ju. «Mēs, Val kas ģim nā zi jas 
8.kla se, 24.ok tob rī do si mies uz pil
sē tu Ron ni, kas at ro das uz Dā ni jai 
pie de ro šas sa las Bor nhol mas. Brau
cie nā pa va dī sim vie nu ne dē ļu. Lai
kā, ka mēr uz tu rē si mies Ron nē, katrs 

dzī vo sim sa vā audžu ģi me nē. Ron nē 
pre zen tē sim sa vu pil sē tu, sko lu un 
kla si. Brau cie nam sā kām ga ta vo ties 
jau jū li ja vi dū, kad ti ka sa da lī ti gal
ve nie pie nā ku mi. Iz lē mām, kurš at
bil dēs par kla ses, sko las, pil sē tas pre
zen tā ci jām. Vei do jam arī priekš ne su
mus. Kla ses an sam blis ir sa ga ta vo jis 
dzies mu dā ņu va lo dā, vis a kla se mā
cā mies lat vie šu tau tas dzies mu. Dā ņi 
pie mums brauks ap rī lī, kad arī mēs 
vi ņus uz ņem sim sa vās ģi me nēs. Lai 
viss bū tu la bi sa ga ta vots, dar ba vēl 
ga na daudz. Brau cie nā gri bam gūt 
jaun u pie re dzi, pras mes un uz la bot 
sa vas an gļu va lo das zi nā ša nas,» par 
brau cie nu uz Dā ni ju sa vas do mas iz
tei ca 8.kla ses skol nieks Mār tiņš Ķau
ku lis.

Ve cā ku kop sa pul cē uz stā jās 8.kla
ses sko lē ni, ku ri ko pā ar mū zi kas sko
lo tā ju M.E.Sī ma ni bi ja sa ga ta vo ju ši 
dzies mu par ru de ni dā ņu va lo dā. Ar 
ne lie lu priekš ne su mu «Mamm, kur 
lie lā ka ro te?» uz stā jās arī ģim nā zi jas 
te āt ra pul ciņš, sko lo tā jas V.Kal vā nes 
va dī bā. 

Pal dies vis iem jaun ie šiem un pe-
da go giem! 

Sir snīgs pal dies ve cā kiem par at-
bal stu, ro si nā ju miem, ie tei ku miem! v

Ve cā ku kop sa pul ce Val kas ģim nā zi jā

Zi nāt nie ku nakts pa sā ku
mi šo gad no tiek 27.sep tem brī. 
Val kas ģim nā zis ti ir de vu šies 
uz Rī gu, kur ap mek lēs Lat vi jas 
Zi nāt ņu aka dē mi ju, Rī gas Stra
di ņa uni ver si tā tes Me di cī nas iz
glī tī bas teh no lo ģi ju cen tru, LU 

Bo tā nis ko dār zu, LU Atom fi  zi
kas un spek tro sko pi jas in sti tū tu, 
kā arī da žā dus mu ze jus un pa šā 
nakts mel nu mā arī NA BAK LAB 
Zi nāt nie ku cī ņas klu bu. Pēc pus
die na un nakts so lās būt sprai ga, 
pie pil dī ta un ba gā ti no ša. v

27.sep tem bris – Zi nāt nie ku nakts

Teksts: AndrigaLozda, Val kas ģim nā zi jas 
di rek to res viet nie ce ār pus kla ses jo mā  

Ak tu ālais Val kas ģim nā zi jā 

19.sep tem brī Val kas no va da 
Bēr nu un jaun ie šu cen trā no ti ka 
bied rī bas «At balsts Val kai» pro jek ta 
«Val kas no va da at tā lo te ri to ri ju bēr-
nu un jaun ie šu so ci ālās at stum tī bas 
ma zi nā ša na» at klā ša nas pa sā kums.

Klāt eso šiem ti ka pre zen tēts pro jekts 
Nr.2012.EEZ/PP/1/MIC/014/017, ku ra 
ko pē jās iz mak sas ir 12164,41 LVL. 
Pro jek tu fi  nan si āli at bal sta Is lan de, 
Lih ten štei na un Nor vē ģi ja. Sa ņem-
tais fi  nan sē jums pro jek tam ir 10873,97 
LVL. Pro jek tu līdz fi  nan sē Val kas no-
va da do me (684,44 LVL) un bied rī ba 
„At balsts Val kai” (606 LVL – ie gul dī-
jums na tū rā jeb brīv prā tī gais darbs). 

Pro jek ta re ali zā ci ja no tiek no 2013.
ga da 1.sep tem bra līdz 2014.ga da 
31.augus tam. Šo 12 mē ne šu lai kā Val-
kas no va da Kār ķu, Ēr ģe mes, Zvār ta-
vas, Vij cie ma un Val kas pa gas tu bēr-
niem, ve cu mā no 7 – 16 ga diem, būs 
ie spē ja ap mek lēt ra do šas, iz zi no šas un 

at rak tī vas no dar bī bas sa vos pa gas tos 
brīv die nās un sko las brīv lai kos. Starp-
lai kos būs arī ko pī ga tē jas dzer ša na ar 
pī rā dzi ņiem un bul ci ņām. 

Sa dar bo jo ties ar Val kas no va da So-
ci ālā die nes ta dar bi nie kiem bēr ni no 
maz nod ro ši nā tām, daudz bēr nu ģi me-
nēm un no Ģi me nes at bal sta cen tra 
«Sau lī te» Zie mas svēt ku brīv lai kā do-
sies ek skur si jā, bet 2014.ga da va sa rā 
pie da lī sies 7 die nu dien nakts ār a no-
met nē «Lu ga žu mui žā». 

Pro jek ta ak ti vi tā tēs tiks iz man to tas 
pie dzī vo ju mu pe da go ģi jas, ār a iz glī tī-
bas, ra do šo dar bnī cu, spē ļu un ci tas ne-
for mā lās iz glī tī bas me to des, kas vei ci-
nās ra do šas per so nī bas iz aug smi, dos 
ie spē ju gūt so ci ali zē ša nās ie ma ņas, pa-
pla ši nās pie re dzi un re dzes lo ku. Tas 
vei ci nās gan ne vien lī dzī bas ma zi nā ša-
nu vie nau džu vi dū, gan liet de rī gu brī vā 
lai ka pa va dī ša nu. Vis as ak ti vi tā tes bēr-
niem un jaun ie šiem būs bez mak sas un 
par to no ri ses lai kiem un vie tām, kā arī 
te ma ti ku sav lai cī gi tiks zi ņots. v

Uzsākprojektubērnuunjauniešu
sociālāsatstumtībasmazināšanai

Pro jek tu fi  nan si āli at bal sta Is lan de, Lih ten štei na un Nor vē ģi ja.
Prog ram mu «NVO fonds» fi  nan sē EEZ fi  nan šu in stru ments un 

Lat vi jas valsts.
Prog ram mu «NVO fonds» ap saim nie ko Sa bied rī bas in teg rā ci jas fonds. 

Par pub li kā ci jas sa tu ru at bild bied rī ba «At balsts Val kai»..

Val kas no va da 
do meTeksts: IlzeKrastiņa,pro jek ta va dī tā ja
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Li vo ni jas Mi ķeļ die nas ga da tir gus un bal le – 
5.ok tob rī no plkst. 9:00 līdz 16:00 Val gas pil sē tas cen trā

Iz bau da da žā du va lo du ska nē ju mu

Jau tre šo ga du sep tem brī Sa ie ta 
na mā «Lu ga žu mui ža» no ti ka pa sā
kums «Plat ma les etī des» – tie ir va
ka ri, ku ros skan dze ja da žā dās va lo
dās. Pa sā ku ma no tu rī ba lie ci na par 
in te re si un to, ka šī da žā dī ba ba gā ti
na dvē se les.

Šo reiz da līb nie kiem bi ja ie spē ja iz
bau dīt dze ju, kas ti ka ru nā ta lat vie šu, 
lat ga lie šu, krie vu, tur ku, lie tu vie šu, 
fran ču un uk rai ņu va lo dās. Dze ju ru
nā ja pa gas ta daiļ ru nā ša nas kon kur sa 
lau re āte Ali se Eg le un kon kur sa da
līb nieks Ar tis Ābo liņš. Skaid rī te Bon
da re sa vu priekš ne su mu iz pil dī ja lat
ga lie šu va lo dā, Anas ta si ja Pē ter so ne – krie vu 
va lo dā, Ira Iva no va – fran ču va lo dā, Tat ja na 
Va ran cova – uk rai ņu va lo dā, Lās ma Eg le un 
Dai ga Son da re – lat vie šu va lo dā, dzej nie ces 
Aija Ābe na un Bai ba Lu ca ru nā ja sa vu dze ja, 

Za ne Brū ve re la sī ja at dze jo ju mus no tur ku 
un lie tu vie šu va lo dām, kā arī tē va Pē te ra 
Brū vera dze ju.Va ka ru ba gā ti nā ja ek so tis ko 
de ju gru pas «Luh de» priekš ne sums tur ku 
me lo di jas pa va dī ju mā, Mai ri tas Jan so nes 
ho reo grā fi  ja. v

Teksts: San dra Pils kal ne

Iz bau da da žā du va lo du ska nē ju mu

KultūrasDZĪVĒ[

Pa pil dus ie spē jai ie gā dā ties 
ru dens vel tes, amat nie ku iz strā dā
ju mus, rok dar bus un pār ti kas pre
ces, ap mek lē tā jus prie cēs dzie dā tā
ji un de jo tā ji, būs mā jās cep tas mai
zes un mā jās da ri nā ta vī na de gus
tā ci ja un iz so le, mak šķe rē ša nas sa
cen sī bas, ie spē ja mai nī ties ar ru
dens vel tēm un augiem, su ņu sko
las četr kā jai no drau gu uz stā ša nās, 
grā ma tu mai ņas punkts, da žā das 
ra do šās dar bnī cas un ci tas iz klai
des.

Gai dī ti pār de vē ji ar dār za vel
tēm, stā du un dzīv nie ku audzē tā ji, 
rok dar bu meis ta ri, me dus pār de
vē ji, ko ka mē be ļu ra žo tā ji, da žā du 
pār ti kas pro duk tu pār de vē ji, ro tu 
da ri nā tā ji utml. Organizatori lūdz
nepieteiktiesPolijasrūpniecībaspreču
pārdevējus.

Sa mak sa par tir go ša nās at ļau ju 
un vie tu – vie na pre ce lo te ri jai. Tās 
ie nā ku mi tiks no vir zī ti Val gas Jā ņa 
baz nī cas re mont dar biem. Pie teik
ša nās līdz 4.ok tob rim: +372 766 
9970, info@valgakultuurikeskus.ee 
(vie tu ie ra dī ša na 5.ok tob rī no 
plkst.6:00, uz rā dot tir go ša nās at
ļau ju). Mā jās cep tas mai zes un mā
jas vī na kon kur sam pie teik ties, 
zva not +372 5646 7946.

Pa pil dus in for mā ci ja:
 www.val ga.ee

PROG RAM MA:
•Plkst. 9:00 – 16:00 Li vo ni jas Mi
ķeļ die nas ga da tir gus Val gā, Kesk 
ie lā un mu ze ja pa gal mā.

•Plkst. 18:00 Val gas dzies mas – mo
 to no teik ša nas kon certs Val gas 
kul tū ras un in ter ešu cen trā.

Iz klai dē jo ša prog ram ma 
lau ku mā pie Val gas 

kul tū ras un in ter ešu cen tra:
•Plkst. 9:00 – 10:00 Mū zi ka la bam 
no ska ņo ju mam.
•Plkst. 10:15 – 10:30 Valgas pilsētas 
mēra Kalev Härk sveiciens gadatir
gus apmeklētājiem.
•Plkst. 10:30 – 11:00 An sam blis 
«Wõro Vel led».
•Plkst. 11:00 – 11:20 Tau tas de ju 
gru pa «Ruk ki lill».
•Plkst. 11:30 – 12:00 An sam blis 
«Wõro Vel led».
•Plkst. 12:00 – 12:30 Mā jās cep tas 
mai zes un mājas vī na iz so le! 
•Plkst. 12:30 – 12:50 Tau tas de ju 
gru pa «Pil le ri in».
•Plkst. 13:00 – 13:30 An sam blis 
«Wõro Vel led».
•Plkst. 13:40 – 14:10 Gru pas «Allik
abändi» lab da rī bas kon certs.
•Plkst. 14:15 – 14:45 Val kas kul tū
ras na ma fol klo ras an sam blis/
dzies mu drau gu ko pa «Nā bur gi» 

un vi dē jās paaudzes de ju ko pa 
«Aija».
•Plkst. 15:00 – 15:30 «Eve Mar» 
līnijdejotāji.
•Plkst. 15:30 – 16:00 No ska ņas mū
zi ka un die nas va dī tā ja no slē gu ma 
ru na .

Val gas kul tū ras un 
in ter ešu cen tra fo ajē:

•Plkst. 10:30 – 12:00 Mā jās cep tas 
mai zes un vī na de gus tā ci ja, vēr tē
ša na.

Sa des par ka dī ķī:
•Plkst. 10:00 – 12:00 Mak šķe rē ša
nas sa cen sī bas «Li vo ni jas spē cī gā
kais mak šķer nieks». 

Sa de par kā:
•Plkst. 10:00 – 12:00 Za ļu mu ap
mai ņas stū rī tis – ru de nī tiek iz rak ti 
da žā di daudz ga dī gie augi, un tā 
vie tā, lai lie ko iz mes tu kom pos ta 
kau dzē, at nes sa vu augu uz tir dzi
ņu, un cil vēks, kas vē lē sies tie ši šo 
augu, va rēs to da būt za ļu mu ap
mai ņas stū rī tī.
•Plkst. 10:00 – 11:00 Val gas su ņu 
sko las iz rā de.

•Plkst. 11:00 – 12:00 Da žā das ra do
šās dar bnī cas, jaut ras spor ta spē les 
ģi me nei.
•Plkst. 12:00 – 13:30 Iz rā de ģi me
nei «Mi ku un Man ni pie dzī vo ju
mi Mi ķeļ die nā». Ar bēr niem dzie
dās un spē lē sies Pil le un Mar ko 
Amu ri.

Val gas kul tū ras un 
in ter ešu cen tra ap kār tnē

•Plkst. 10:00 – 15:00 Vil cie niņš un 
ba tuts bēr niem.
Val gas cen trā lās bib li otē kas pa

Val gas cen trā lās 
bib li otē kas pa gal mā

•Plkst. 10:00 – 14:00 Bib li otē ka pie
ņems un bez mak sas da līs grā ma
tas. Ie spē ja arī sav star pē ji mai nī ties 
ar grā ma tām.

Mu ze ja pa gal mā
•Mu zejs at vērts no plkst. 10:00 – 
15:00.
•Plkst. 10:30 – ... ka mēr pie tiks 
mīk las – Pan kū ku cep ša na. 
•Plkst. 10:30 – 14:00 Da žā das dar
bnī cas (sa dar bī bā ar Val gas pro fe
si onā lās iz glī tī bas cen tru un Val kas 
Māk slas sko lu).

Mu ze jā
•Plkst. 10:30 – ... ka mēr pie tiks ie
vā rī ju ma – Ie vā rī ju mu de gus tā ci ja.
•Plkst. 10:30 – 12:00 Jau tā ju mi par 
ie vā rī ju mu (sa dar bī bā ar Val gas 
pro fe si onā lās iz glī tī bas cen tru).
•Plkst. 12:00 – 12:30 Ap bal vo ša nas 
ce re mo ni ja pie Val gas kul tū ras un 
in ter ešu cen tra. v

19.ok tob rī plkst.10.00 Vij cie
mā pa sā kums «Ba gā tī bu lā des mek
lē ju mos». Šis būs jau ce tur tais brau

ciens, ku rā tiek iz zi nāts Vij cie ma 
pa gas ta vēs tu res un kul tū ras man
to jums. Pul cē ša nās ar ma šī nām pie 
tau tas na ma. Pār brau cie nu va dīs 
Ru dī te Gul be. Šo reiz pa sā ku ma da
līb nie ki cen tī sies iz zi nāt pa gas ta te

ri to ri ju, ku ra ro be žo jas ar Bil skas 
pa gas tu, pēc tam brau ciens tur pi
nā sies gar Vi jas upi pē tot vec saim
nie cī bu iz vei des vēs tu ri, kā arī ie ce
rēts ap ska tīt Vij cie ma pirm ās sko las 
vie tu. Esiet ak tī vi, bū siet gai dī ti! v

Teksts: San dra Pils kal ne

Ba gā tī bu lā des mek lē ju mos
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Nā kam gad Rī ga būs Eiro
pas kul tū ras gal vas pil sē ta. «Rī ga 
2014» ko man da, kā cen trā lo Eiro
pas kul tū ras gal vas pil sē tas at klā
ša nas no ti ku mu, ir iz slu di nā ju si 
tau tas līdz da lī bas ak ci ju – Grā
ma tu drau gu ķē de.

No 20.augus ta līdz 1.no vem
brim Lat vi jas Na ci onā lā bib li otē ka 
(LNB) rī ko ak ci ju «Tau tas grā ma tu 
plaukts». Tās mēr ķis ir – dot ie spē
ju ie dzī vo tā jiem pie da lī ties LNB 
jeb Gais mas pils sa tu ra vei do ša nā, 
dā vi not bib li otē kai sev no zī mī gu 
un īpa šu grā ma tu, lai to, ko pā ar 
dā vi nā tā ja ie rak stī to vēs tī ju mu, la
sī tu cil vē ki šo dien un arī nā ka ma
jās pa au dzēs. 

«Tau tas grā ma tu plaukts» tiks 
iz vie tots LNB jaun ās ēkas ātr ijā un 
slie sies piec stā vu mā jas augs tu mā. 

«Tau tas grā ma tu plauk ta» ap joms 
ir pār is des mi ti tūk sto ši grā ma tu. 
Ak ci jas re zul tā tā tiks ne vien pie
pil dīts «Tau tas grā ma tu plaukts», 
bet no skaid ro ta arī nā ci jas mī ļā kā 
grā ma ta un au tors.

Ja vē la ties pie da lī ties ak ci jā un 
dā vi nāt kā du sev no zī mī gu grā ma
tu «Tau tas grā ma tu plauk ta» pa
pil di nā ša nai, to va rat iz da rīt ar sev 
tu vā kās bib li otē kas starp nie cī bu. 
Sa vu iz vē lē to grā ma tu (ar ti tul la pā 
ie rak stī tu stās tu par to, kā pēc tie ši 
šo grā ma tu Jūs esat iz vē lē jies) lū
dzam at nest uz  bib li otē ku līdz 
1.no vem brim. Grā ma tai klāt jā pie
vie no dā vi nā tā ja an ke ta, ko var sa
ņemt un aizpildīt  bib li otē kā vai 
iz dru kāt Val kas no va da Cen trā lās 
bib li otē kas mā jas la pā ht p://vpb.
val ka.lv/?p=4171 un aiz pil dīt mā
jās.

No vem bra bei gās grā ma tas, ko 
ie dzī vo tā ji no vis as Lat vi jas būs sa
dā vi nā ju ši tau tas grā ma tu  plauk

tam, no nāks LNB, bet 2014.
ga da 18.jan vā rī ak ci jā sa dā vi
nā tās grā ma tas «Grā ma tu 
drau gu ķē dē» ce ļos no LNB 
ve cās ēkas uz jaun o, sim bo lis
ki aiz sā kot bib li otē kas pie pil
dī ša nu ar ie dzī vo tā ju vei do tu 
sa tu ru. Ceļš no ve cās bib li otē
kas ēkas Kr.Ba ro na ie lā 14 līdz 
Gais mas pi lij ir 2014 met ru 
garš un re ģis trē ša nās sis tē mā 
sa da līts as to ņās zo nās: Vēr
ma nes dārzs, Mer ķe ļa ie la – 
Rai ņa bul vā ris, Rai ņa bul vā ris 
– As pa zi jas bul vā ris, Audē ju 
ie la, Grē ci nie ku ie la, 11.no
vem bra krast ma la, Ak mens 
tilts un Mū ku sa las ie la. Ik
viens, vis maz 16 ga dus sa snie
dzis, ie dzī vo tājs var pie teik
ties «Grā ma tu drau gu ķē dē», 
iz man to jot in ter ne ta viet ni 
h t t p : / / r i g a 2 0 1 4 . o r g / l a t /
news/9615pie sa kiesgra ma tu
drau guke dei vai arī vēr šo ties sev 

tu vā ka jā bib li otē kā. 
Pla šā ka in for mā ci ju par ak ci ju: 

www.tau tas gra ma tup laukts.lv v

KultūrasDZĪVĒ:BIBLIOTĒKA

Pie da lī si mies Gais mas pils sa tu ra vei do ša nā
[

Teksts: AijaRudīte,GintaDubrovska 
Val kas no va da Cen trā lā bib li otē ka

Vēl tik ko gal vas pil sē tas Me
ža par ka es trā dē vi su nak ti gan drīz 
vis i lat vie ši (ku ri esot klā tie nē, ku ri 
pie tele vi zo ru ek rā niem) dzie dā ja 
un de jo ja, svi not Dzies mu svēt ku 
iz ska nē ša nu. Ta ču jau nā ka mās 
die nas – 8.jū li ja rī tā, žir gti un ga ta
vi jaun iem lat vie šu at klā ša nas un 
ie pa zī ša nas stās tiem, Lat vi jas Uni
ver si tā tes Hu ma ni tā ro zi nāt ņu fa
kul tā tes stu den ti (gan no ba ka lau
ra, gan ma ģis tra, gan arī dok to ran
tū ras stu di ju prog ram mām) ko pā 
ar pro fe so ri Ja nī nu Kur sī ti un ko lē
ģiem pēt nie kiem  – Rū tu Muk tu pā
ve lu un Ju ri Ur tā nu no Lat vi jas 
Kul tū ras aka dē mi jas, Aiga ru Liel
bār di no Lat vie šu Fol klo ras krā tu
ves, Mā ru Zir nī ti no Fi lo zo fi  jas un 
so ci olo ģi jas in sti tū ta pro jek ta «Na
ci onā lā mut vār du vēs tu re» un Elī
nu Kur sī ti no Rī gas Stra di ņa uni
ver si tā tes – de vās tie šā ce ļā Rī ga–
Val ka, lai tur re ali zē tu fol klo ras un 
dzī ves stās tu vāk ša nas eks pe dī ci ju. 
Ko pu mā da līb nie ki bi ja skai tā tu vu 
trīs des mit, bet to kup li nā ja arī Val
kas ģim nā zi jas sko lē ni un sko lo tā ji, 
kā arī mu ze ja dar bi nie ce Aija Prie
dī te un Valkas novada domes 
deputāts Er nests Lī bie tis. 

Šā dām Lat vi jas Uni ver si tā tes un 
pro jek ta «Na ci onā lā mut vār du 
vēs tu re» ko pā vei do tām eks pe dī ci
jām ir jau vai rāk kā des mit ga dus 
il ga vēs tu re. Tā kā lie lā kā da ļa līdz
ši nē jo eks pe dī ci ju bi ja gal ve no kārt 
no ti ku šas Lat ga lē un Kur ze mē, tad 
ti ka iz vē lēts ļau ties vi li nā ju mam 
tu vāk ie pa zīt Zie meļ vi dze mi, kas 
jau kā du lai ku sais tī ja ar sa vām 
kul tū ras ba gā tī bām un da žā dām 
tra dī ci jām. Vie tē jie ie dzī vo tā ji ti ka 

iz jau tā ti par da žā dām tē mām, gal
ve no kārt tās ir at mi ņas par vie tu, 
kur tie dzī vo, to dzī ves gai tām, par 
ve cā ku un vec ve cā ku stās tī to, svēt
ku svi nē ša nu, tra dī ci jām, kas ar 
tiem sais tī ti, sap ņiem, ēdie niem, 
viet vār diem, da žā dām lie tām un to 
no zī mi cil vē ku ik die nā, kā arī ti ka 
no vēr tē ti fo to grā fi  ju al bu mi, kas 
īpa ši uz ska tā mi par vēs tu res lie ci
nie kiem, un ne ti kai. Ne dē ļa eks pe
dī ci jai nav ilgs laiks, vis vai rāk ti ka 
ap zi nā ti Kār ķu un Ēr ģe mes pa gas
ti, ta ču ko pu mā eks pe dī ci jas ie tva
ros ti ka pa drus ci ņai ie pa zī ts viss 
Val kas no vads. Ti ka se ci nāts, ka šai 
pus ē no teik ti ir jā at grie žas arī turp
māk, lai va rē tu veikt pla šā ku un 
vēl pa dzi ļi nā tā ku ie ska tu šīs pus es 
tra dī ci jās. Ti ka sa vāk tas vai rāk kā 
80 in ter vi jas, tās ir pie eja mas jau 
mi nē ta jā Fi lo zo fi  jas un so ci olo ģi jas 
in sti tū ta «Na ci onā la jā mut vār du 
vēs tu res» ar hī vā, un tiks iz man to
tas da žā diem gan vēs tu res, gan fol
klo ras, gan va lod nie cī bas, so ci olo
ģi jas  un an tro po lo ģi jas no za ru zi
nāt nis ka jiem pē tī ju miem (tai skai tā 
arī stu den tu, kas pie da lī jās, pēt nie
cis ka jos dar bos to stu di ju ie tva
ros). 

Jo pro jām eks pe dī ci jas da līb nie
ki un or ga ni za to ri sa ka pal dies Val
kas novada do mei, priekš sē dē tā
jam Ven tam Armandam Krauk lim, 
Lī gai Lā nei un vis iem pā rē jiem, kas 
bi ja ie sais tī ti un pa līdzē ja eks pe dī
ci jas veik smī gai no ri sei. 

Kā viens no po zi tī vā ka jiem eks
pe dī ci jas ie gu vu miem ir vie tē jo 
Val kas sko lē nu pie da lī ša nās, kas 
vi ņiem pa vē ra pa vi sam ci tu ska tu 
uz vie tu, kur vi ņi dzī vo un pa va da 
die nu no die nas, pat ne ie do mā ju
šies, ka katrs cil vēks, sa stapts uz ie
las, re dzēts vei ka lā, mā jas pa gal
mā, slēpj sa vu dār gu mu da ļu. Šie 
stās ti par mums paš iem, par pie

dzī vo to, par to, kā un kas tik nav 
iz dzī vots, da ra mūs stip rā kus un 
pār lie ci nā tā kus par paš iem. Kā arī 
vēs tu res, vie tē jās fol klo ras zi nā ša
nas mai na šo die nas ska tī ju mu uz 
no ti ku miem, liek pār vēr tēt sa vu 
lo mu ta jos, ra da ci tas ie spē jas. Šā di 

iz pē tes brau cie ni, lai arī kur tie no
tik tu, ar vien no jaun a, at kal un at
kal at gā di na un ap lie ci na, ka pa ti 
lie lā kā vēr tī ba ir cil vēks, vi ņa da rī
tais un at stā tais man to jums – gan 
fi  zis ki taus tā mais, gan mut vār dos 
no do tais. v

Na ci onā lās mut vār du vēs tu res 
meklējumos Valkas pusē

Ekspedīcijas dalībnieku (lielākoties Rīgas daļas) kopbilde

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

Teksts un foto: RūtaJirgensone,
 Latvijas Universitātes Filoloģijas DSP 
doktorante un ekspedīcijas koordinatore
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Piekt dien, 4.ok tob rī plkst.23.00 
Val kas pil sē tas kul tū ras na mā no tiks 
po pu lā rās gru pas «Dzelzs vilks» kon
certs.

«Dzelzs Vilks» ir lat vie šu rok gru
pa, kas iz vei do ta 1991.ga dā. Gru pa 
gal ve no kārt spē lē alternatīvo roku un 
poproku, ta ču ir iz de vu si al bu mus arī 
folkroka sti lā. 2004.gadā «Dzelzs 
Vilks» sa ņē ma di vas Latvijas Mūzikas 
ierakstu gada balvas par la bā ko rok
mū zi kas albumu un dziesmu. 

De viņ des mi ta jos ga dos «Dzelzs 
Vilks» bi ja vie na no lat vie šu pa grī des 
al ter na tī vās mū zi kas gru pām, kas pla
šā kai pub li kai ne bi ja pa zīs ta ma. Ša jā 
lai ka pos mā ti ka iz do ti di vi al bu mi – 
1995.ga dā «Mirušās kaijas», kas 
ir nāves metāla sti lā, bet 1998.ga dā iz

do ta jā al bu mā „Palodze” šāds mū zi
kas stils ie tu rēts ti kai da žām dzies
mām. Līdz ar to gru pa vē lāk pie vēr
sās pop/rock sti lam.

Par gru pas iz rā vie na brī di var uz
ska tīt 2001.ga du, kad ti ka iz dots al
bums «Lai arī tu būtu ar mani». Al
bums ti ka no mi nēts Ga da bal vai 
kā gada labākais roka albums.

2003.ga dā kla jā nā ca ce tur tais al
bums «Ļauj man tevi», kas gu va vēl 
lie lā kus pa nā ku mus ne kā ie priek šē
jais. Arī šis al bums ti ka no mi nēts Ga da 
bal vai kā la bā kais ro ka al bums, bet 
dzies mas «Ļauj man te vi» un «Kāds ir 
tavs vārds» ti ka iz vir zī tas la bā kās 
dzies mas ti tu lam. La bus pa nā ku mus 
ra di o sta ci ju to pos gu va arī ci tas šī al
bu ma dzies mas – «Pret sie nu», «Pil sē
ta nak tī», kā arī Zigmara Liepiņa «Tā 
es mī lu».

2004.ga da no ga lē ti ka iz dots nā ka
mais al bums «Manās mājās sieviešu 

nav», kas ti ka at  īts par 2004.ga da la
bā ko rok mū zi kas al bu mu Lat vi jā. Šī 
al bu ma va do šā dzies ma «Tev oran ži 
ma ti» uz va rē ja Ga da bal vā, no mi nā ci jā 
„La bā kā ro ka dzies ma”, kā arī kļu va 
par pir mo un pa gai dām vie nī go gru
pas Nr.1 dzies mu Latvijas Mūzikas 
topā. Arī nā ka mais šī al bu ma ra di o 
singls «Skai ti līdz trīs» gu va la bus pa
nā ku mus to pos. 

Vē lāk «Dzelzs Vilks» no de vās mu
zi kā la jiem eks pe ri men tiem, 2005.ga dā 
iz do dot fol kro ka al bu mu «Kur vakara 
zvaigzne lec», kas ti ka iz vir zīts Ga da 
bal vai kā labākais mūsdienu tautas 
mūzikas albums. Eks pe ri men ti tur pi
nā jās un 2006.ga dā kla jā nā ca gru pas 
pir mais in stru men tā lās mū zi kas al
bums «Kad pūcei aste ziedēs», ku ra 
dzies mas ti ka rak stī tas de ju iz rā dei 
«Kad pū cei as te zie dēs jeb ha lu ci no gē
nās de jas». Gru pas as to tais al bums 
«Sārtā rītausma» nā ca kla jā 2007.ga da 

mar tā.
Ga ta vo jot jaun u stu di jas al bu mu, 

kas, sa gai dāms, nāks kla jā ga da no ga
lē, «Dzelzs Vilks» ir spē ka un ide ju 
pilns, un ša jā ru de nī tur pi na ak tī vu 
kon cer tē ša nu. Gru pas  kon cer ti šo ru
den būs Jel ga vā, Val kā, Lim ba žos, Jē
kab pi lī un Rī gā. 

Pēc kon cer ta Val kas pil sē tas kul tū
ras na mā – de ju va kars ko pā ar DJ 
Dzin ta ru. Bi ļe tes uz šo  pa sā ku mu ie
priek špār do ša nā mak sās lē tāk v!
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Piekt dien, 4.ok tob rī 
Val kā no tiks svēt ki «Pa 
Ausek ļa ie lu – līdz i ra ga ni
ņām»

«Mūs die nās jeb ku ra sie
vie te, kas zi na, ko no zī mē 
ie degt sve ci, kā dā vei dā un 
ku rā brī dī pa teikt mī ļu vār
du, kas no jauš, kā tas 
nostrā dā, un kas prot mā jās 
ra dīt la bu gaisot ni, sa vā zi
ņā ir ra ga na, jo tas ir vie
dums – tu rēt mā jas sa jū tu, 
tu rēt SIE VIE TI se vī. Vi ņa 
zi na arī, kā pa teikt ne vi sai 
mī ļu vār du un kā tas no
strā dās. Vi ņa ne dzī vo sak
nieb tām lū pām un no rī
tām emo ci jām. Sie vie te ra
ga na ir vie da, spē cī ga, dros
mī ga, ener ģis ka, ska nī ga – 
tā ir vi tā la, tā tad dzī va sie
vie te. Mīts, ka ra ga nas li do, 
ir at  ī ša na, ka šī ci ta sie vie te 
spēj pa cel ties man pār i – 
man, kas nav spē jī ga cel ties 
pa ver ti kā li. Un, ja kā du dē
vē par ra ga nu, tas no zī mē 
at  īt, ka vi ņa spēj li dot. Jā, 
vi ņa spēj, ti kai ci tā di, ne kā 
to iz do mā ju ši in kvi zi to ri», 
teikts žur nā lā «Ie va» (2010.
gads, Nr.17).

Pirms dau dziem ga diem 
arī Val kā dzī vo ju si ra ga na. 
Vi ņas mā jas vie tai paš laik 
ga rām aiz vi jas Ausek ļa ie
la. Tie ši tā pēc šo gad Ausek
ļa ie las ru dens svēt kiem 
dots no sau kums «Pa Ausek
ļa ie lu – līdz i ra ga ni ņām». 
Svēt ku prog ram ma ir tik 
daudz vei dī ga, ka ta jā katrs 
at ra dīs ko sa vām in te re sēm 
at bil sto šu.

No plkst. 10.00 – 15.00 
ap ska tei būs at vēr ta Val kas 

pa reiz ti cī go baz nī ca (Au
sek ļa 14). At ce rē si mies, ka 
sie vie tēm baz nī cā vē lams 
ie iet la ka tā un svār kos. 

Vi su die nu da žā das in te
re san tas ak ci jas un at lai des 
būs vis os tirdz nie cī bas cen
tra «WALK» (Ausek ļa 54) 
vei ka los. Ta jos va rēs sa tikt 
arī īs tas ra ga nas. Ka fej nī ca 
«Sil vans» svēt ku die nā par 
35 san tī miem pie dā vās no
bau dīt Ra ga nas vi ru, bet 
vei ka la «Mā jai, Dār zam» 
dar bi nie ki so la: «Bur si mies 
pēc pil nas prog ram mas! 
Būs at lai des, īpa šie pie dā
vā ju mi, pār stei gu mi!». 

13% at lai de gai da pir cē
jus vei ka lā «Lat vi jas pre
ces» (Ausek ļa 1). Būs pie
eja mi arī zīl nie ces pa kal po
ju mi. Par go du Ausek ļa ie
las svēt kiem vei ka li «Lat vi
jas pre ces» un «Vi vo» 4.ok
tob rī strā dās līdz plkst. 
20.00. Svēt ku kul tū ras prog
ram ma pie vei ka la «Vi vo» 
(Ausek ļa 4) sāk sies plkst. 
18.30 ar Ausek ļa ie las ie dzī
vo tā ja Val da Ro gai ņa mu
zi kā liem svei cie niem. Būs 
arī Val kas Jaun ie šu do mes 
un Ju ra In du sa vei do ta fi l
mi ņa par Ausek ļa ie las ie
dzī vo tā jiem. At ce ro ties to, 
ka il gu lai ku ša jā ēkā at ra
dās po pu lā rais ki no te āt ris 
«Drau dzī ba», plkst. 19.00 
pie «Vi vo» va rēs no ska tī ties 
mult fi l mu «Vel ni ņi».

Plkst. 20.00 pie Val kas 
pa mat sko las (Ausek ļa 5) sa
vu uz ve du mu rā dīs Ēr ģe
mes paš darb nie ki, bet 20.30 
tur pat sāk sies ra ga ni ņas 
sko la – ra do šās dar bnī cas. 
Katrs va rēs pār bau dīt sa vus 
spē kus ra ga nis kās un jaut

rās iz da rī bās, pie mē ram, 
ra ga nas – sie vas mā tes un 
vī ra mā tes – vel la mā tes stum
ša nā, augst lēk ša nā mai sā, 
skrie ša nā ar slo tu, cie nā ties 
ar Ra ga nas zu pu un Zā ļu 
sie vas tē ju, kā arī pie da lī ties 
Rūp ju pī nes vei do ša nā, ie
lie kot ta jā sa vu rū pi, ko vē
las sa de dzi nāt.

No 21.15 sāk sies re ģis
trē ša nās moš ķī šu skrē jie
nam. Starts – plkst. 21.30 no 
au to bu sa pie tu ras pre tī pa
mat sko lai, fi  nišs – pie T/C 
«WALK». Starp moš ķī šiem 
tiks iz lo zē ti 6 ie lū gu mi uz 
gru pas «Dzelzs vilks» kon
cer tu, kas plkst. 23.00 sāk
sies Val kas pil sē tas kul tū ras 
na mā.

Plkst. 22.00 uz pus sa li
ņas, pre tī T/C «WALK» ie
de dzi nā sim Uguns ko ku, 
lai ko pā ar to sa de dzi nā tu 
arī Rūp ju pī ni.

Svēt ku «Pa Ausek ļa ie lu 
– ko pā ar ra ga ni ņām!» no
slē gu mā, plkst. 23.00 kul tū
ras na mā ar stun du ga ru 
kon cer tu vi sus prie cēs po
pu lā rā gru pa «Dzelzs 
vilks». Pēc kon cer ta – de ju 
va kars ko pā ar DJ Dzin ta ru. 
Bi ļe tes uz šo pa sā ku mu ie
priek špār do ša nā mak sās 2 
la tus, bet 4.ok tob rī – 3 la
tus.

Aici nām arī vis a no va da 
ie dzī vo tā jus pie da lī ties 
Ausek ļa ie las svēt ku vei do
ša nā! 4.ok tob rī no plkst. 
18.00 – 20.00 ik viens aici
nāts no likt sve cī ti pie 
Ausek ļa ie las til ta, tā pār
vēr šot to par Gais mas til tu! 

Uz til ta būs ap ska tā mi Val
kas Māk slas sko las audzēk
ņu dar bi. Ja Tev mā jās ir sa
va Ra ga ni ņa, at nes to uz 
Val kas pil sē tas kul tū ras na
mu pie de žu ran ta līdz 3.ok
tob rim. Svēt ku die nā Ra ga
ni ņu iz stā de būs ap ska tā
ma lo gā pie Val kas pa mat
sko las ie ejas.

Go di not ru de ni un ra žas 
svēt kus, aici nām ik vie nu 
at nest sa vu ju mī ti (kā du 
in te re san tu vai īpa ši lie lu 
dār ze ni) uz Val kas pil sē tas 
kul tū ras na mu pie de žu
ran ta līdz 3.ok tob rim. Ju mī
šu iz stā de būs ap ska tā ma 
4.ok tob rī ka fej nī cas «Sil
vans» (T/C «WALK») lo
gos.

Īpašs lū gums Ausek ļa 
ie las ie dzī vo tā jiem: aici nām 
cen tra na mu ie dzī vo tā jus 4.
ok tob rī no plkst.8.00 – 9.00 
nest zie dus pie vei ka la «Lat
vi jas pre ces», lai no tiem uz 
pa ze mes bun ku ra iz vei do
tu Ausek lī ti. Sa vu kārt 
mikro ra jo na na mu ie dzī vo
tā ji aici nā ti no plkst. 18.00 – 
19.00 pie Ausek ļa ie las 46.
na ma vei dot Ausek lī ti no 
sve cī tēm. Pro tams, ka zie
dus un sve ces var nest ik
viens, kurš vē las pie da lī ties 

Ausek lī šu vei do ša nā!
Īpa šu dā va nu sa ga ta vo

jis SI A «ZA AO», kas pēc 
Ausek ļa ie las svēt kiem, 
5.ok tob rī no plkst.9.00 – 
13.00 aici na ik vie nu val cē
nie ti nest uz EKO lau ku mu 
(Aus tras ie lā 10) šķi ro tus at
kri tu mus! «Ja sa šķi ro siet un 
no gā dā siet EKO lau ku mā 
at kri tu mus, ku ri ra du šies, 
po šot mā jas svēt kiem un 
svēt ku lai kā, pie šķir sim 
jums bo nu sa zī mo gus EKO 
lau ku ma At lai žu kar tē (pa
ras ti var sa ņemt 1 zī mo gu, 
5.ok tob rī – Ausek ļa ie lā 
dek la rē ta jiem 3 zī mo gi par 
1 ne su mu, pā rē jiem ie dzī
vo tā jiem un vie siem – 2 zī
mo gi par vie nu ne su mu, ap 
0,25 m3 ap jo mā). Sa krāj 10 
zī mo gus un sa ņem Ls 2 at
lai di sa dzī ves at kri tu mu 
iz ve ša nas pa kal po ju mam!» 
aici na ZA AO pār stāv ji.

Vei do sim svēt kus vis i 
ko pā un – mums no teik ti 
iz do sies!

Ta vus jau tā ju mus un ie
ro si nā ju mus gai dī sim Val
kas pil sē tas kul tū ras na mā 
vai pa tele fo nu 29230511 
(Evi ja)! v

KultūrasDZĪVĒ[Pa Ausek la ie lu - lidz i ra ga ninam!-,,
Teksts: LīgaPandalone,
Val kas pil sē tas kul tū ras na ma 
kul tū ras me to di ķe

-

Teksts: LīgaPandalone, Val kas 
kul tū ras na ma kul tū ras me to di ķe
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No 12.sep tem bra līdz 12.de
cem brim vi sā Lat vi jā no ri si nās 
ak ci ja «Mek lē jam sird smā si ņu». 
Ko pu mā ak ci jā pie da lās 22 slim
nī cas, tai skai tā – arī Vid ze mes 
slim nī ca. No bal sot par Vid ze mes 
slim nī cu var elek tro nis ki ht p://
www.die na.lv/sird sma si na/sird
sma si nuat ra dejs vai aiz pil dot ak
ci jas an ke tu Vid ze mes slim nī cas 
Bēr nu sli mī bu no da ļā un Jaun
dzi mu šo in ten sī vās te ra pi jas no
da ļā.

Ak ci jas mēr ķis ir – pie vērst sa
bied rī bas uz ma nī bu bēr nu mā su 
dar bam, jo ne re ti šī pro fe si ja tiek 
pie mir sta vai arī tā ne tiek pie nā cī gi 

no vēr tē ta. Mēs 
ne drīk stam aiz
mirst, ka tie ši no 
vi ņām ir at ka rī ga 
mū su bēr nu ap
rū pe un veik smī
ga iz ve se ļo ša nās. 

Ak ci ja «Mek
lē jam sird smā si
ņu» no ri si nās jau ce tur to rei zi, 
2008. un 2012.ga dā ti ka no teik tas 
Bēr nu klī nis kās uni ver si tā tes slim
nī cas (BKUS) at sau cī gā kās bēr nu 
mā si ņas, bet 2009.ga dā – Lat vi jas 
re ģi onā lo slim nī cu sird smā si ņas. 
Šī ga da ak ci jas re zul tā tā tiks at ras
tas 30 sird smā si ņas: četr as kat rā no 
Lat vi jas re ģi oniem – Lat ga lē, Kur
ze mē, Vid ze mē, Zem ga lē un 14 – 
Rī gā. v

Teksts un fo to: Vidzemesslimnīca

Mek lē jam sird smā si ņu
Dažādības

Lai sko las gai tas no ri tē tu ar 
pa pil du po zi tī vām emo ci jām, SEB 
dā vi na pirm klas nie kiem ne lai
mes ga dī ju mu ap dro ši nā ša nu uz 
1 ga du ar ris ka se gu mu 1000 la tu 
vēr tī bā. 

Pirm klas nie ka ap dro ši nā ša nas 
no tei ku mus var sa ņemt:

re ģis trē jo ties in ter ne ta la pā •	
www.seb.lv/pirm klas nieks

do do ties uz jeb ku ru SEB ban kas •	
fi  li āli, kur SEB dzī vī bas ap dro ši nā
ša nas spe ci ālists iz skaid ros un iz
sniegs Jums pirm klas nie ka ap dro
ši nā ša nas no tei ku mus.

Ne lai mes ga dī ju mu ap dro ši nā
ša na sniegs Jums fi  nan si ālu at bal

stu, ja ra dī sies ne pa re dzē tas dzī ves 
si tu āci jas.

Sa vu kārt, lai pa lī dzē tu sa vam 
bēr nam sa sniegt lie los un ma zos 
mēr ķus un ar pār lie cī bu ie so ļot lie
la jā dzī vē, ir ne pie cie ša mas la bas 
grā ma tas, in ter ešu pul ci ņi, iz glī tī
ba un vēl daudz kas cits, tā pēc ir 
sva rī gi, lai ve cā ki sav lai cī gi vei do
tu fi  nan šu lī dzek ļu uz krā ju mu sa
vam bēr nam.

Uz sā kot vei dot uz krā ju mu ar 
ap dro ši nā ša nu sa vam pirm klas
nie kam no 01.09.2013. līdz 
31.12.2013., lī gu ma no slēg ša na – 
bez mak sas.

Jūs gai dīs SEB dzī vī bas ap dro
ši nā ša nas spe ci ālis ti SEB fi  li ālēs.

Vai rāk in for mā ci jas: www.seb.
lv/pirm klas nieks un pa tāl ru ni 
67079800. v

Dā va na pirm klas nie kam

Teksts: SEB
Publicitātes foto

Ak ci jā pir mo rei zi pie da lās bēr nu mā sas (no krei sās): Lās ma Ješ ki na un Lau ma Bo ša

Ar lek ci ju «Dzī vo il gi un 
lai mī gi!» 24.ok tob rī plkst. 17:00 
Val kā, Be ve rī nas ie las 3 zā lē uz
stā sies iz ci lais ārsts, dzī ves prie
cī gais pro fe sors gas tro en te ro logs 
Ana to lijs Da ni lāns.

A.Da ni lāns ik die nu ie dveš 
op ti mis mu gan pa cien tiem, gan 
ko lē ģiem, pie kopj ve se lī gu dzī
ves vei du un spor to (jau 30 ga dus 
kat ru die nu mē ro jot 12 kilo met
rus); sa ņē mis me di ķu vi dē pres ti
žo sa va sko lo tā ja Il mā ra La zov ska 
bal vu. Pla šā kai sa bied rī bai pa zīs
tams kā al laž prie cī gais un hu mo
ra pil nais pro fe sors, kurš da žā du 
ve cu mu cil vē ku at  i nī bu ie gu vis, 

stās tot par ve se lī bas sa gla bā ša nu 
un uz la bo ša nu vieg li uz tve ra mā 
vei dā, snie dzot prak tis kus pie mē
rus un ie tei ku mus.

Pro fe sors uz sver, ka ļo ti sva rī ga 
ir pēc te cī ba – zi nā ša nu no do ša na 
jaun ajiem spe ci ālis tiem un do ša
nās pie cil vē kiem da žā dās Lat vi
jas vie tās. Ir iz nā ku ši gan no piet ni 
dar bi, gan grā ma tas, ku rās «viss 
ir pa sniegts tā dā maz liet humorīgā
sti lā. Rei zēm es rā jos, rei zēm kri
ti zē ju, rei zēm pa smai du. Jā, pats 
in ter ne tā mek lē ju ilus trā ci jas, 
kom bi nē ju, zī mē ju. Skat, grā ma tā 
par ak nu sli mī bām ie likts zi lo nis, 
kas čuč! Te upu ris ir jā no bie dē, lai 
vieg lāk tam at ņemt vi su man tu.. 
par no piet nām un sa rež ģī tām lie
tām es mu ru nā jis ar smai du, lai 
vieg lāk bū tu sa prast» (no Rī gas 
Stra di ņa uni ver si tā tes pub li kā ci

jas «Sa ru na pirms ju bi le jas. RSU 
pro fe so ram Ana to li jam Da ni lā
nam – 70»).

Lek ci ja ir bez mak sas, bet lū
dzam ie priekš pie teik ties, jo vie
tu skaits ir ie ro be žots (29158517, 
64781193 vai in sti tuts@val ka.lv).

A.Da ni lā na lek ci ju dvī ņu pil
sē tā fi  nan si āli at bal sta Lau ku 

par tne rī ba «Zie meļ gau ja» un 
Val kas no va da do me, do dot ie
spē ju cil vē kiem tik ties ar iz ci
lu spe ci ālis tu tu vu dzī ves vie tai 
un uz zi nāt par la bas ve se lī bas 
priekš no tei ku miem. Pro fe so ru 
uz Val ku aici na Lat vi jas – Igau
ni jas in sti tūts. v

Pro fe so ra Ana to li ja Da ni lā na lek ci ja Val kā

Teksts: ZaneBulmeistare,Lat vi jas – 
Igau ni jas in sti tū ta mā cī bu cen tra va dī tā ja 
Fo to: diena.lv
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«Amerikāņu futbols, ko ASV
unKanādā pazīst vienkārši ar vārdu
futbols, ir komandusporta spēle.Ko
mandu uzdevums ir nogādāt bumbu
iezīmētāzonāaizpretiniekukomandas
gala līnijas, tādējādi gūstot punktus.
Tas notiek, spēlētājiem nesot bumbu
rokās, piespēlējot vai padodot to ko
mandasbiedriem.Punktusvargūtda
žādosveidos–arbumburokāsieskrie
notgalazonā,veiksmīgipiespēlējotto
spēlētājam aiz gala līnijas, ar kājas
spērienu raidot bumbu starp vārtu
stabiem.Uzvar komanda, kam, spēlei
beidzoties,irvisvairākpunktu.»

(Wikipedia)
Lat vie tim vidējam šī spē le var lik

ties kā ek so tis ka no dar be ar ku ras pa
lī dzī bu, pie mē ram, var jeb ku ru sa li ju
šu lau ku mu pār vērst par kar tu pe ļu 
stā dā mo poligo nu. Bet ja jūs esat sie
vie šu dzi mu ma pār stā ve un vēl mī lat 
(kaut klusībā vai virtuāli) Džor džu 
Klū ni ju, var teikt, ka esat arī ame ri kā
ņu fut bo la fa ne, jo 2008.ga dā uz ņem
ta jā fi l mā «Le at her he ads» (tā laika fut
bolistu galvas ķivere bija no ādas) 
Džordžs jeb Jimmy«Dodge»Connellyir
«DuluthBulldogs» ko man das kap tei nis 
tālajā 1925.ga dā. 
Bet šo gad augus ta pē dē jā die nā Val ka 
kļu va par ame ri kā ņu fut bo la gal vas

pil sē tu Lat vi jā – Val kas pil sē tas sta
di onā tur nī rā ame ri kā ņu fut bo lā ti kās 
«Ri ga Mad Dogs» un «Tar tu Ti tans» 
(Igau ni ja). Igau ņi šo reiz iz rā dī jās lie lā
ki «ame ri kā ņi» un uz va rē ja  ar re zul tā
tu 13:0, pir mo Bal ti jas bal vu aiz ve dot 
uz Tar tu. Var būt mū sē jiem pie trū ka 
tra ku ma, var būt Klū ni ja vil tī bas, bet 
klubs šo ru den mai nīs no sau ku mu un 
taps par «Ri ga Li ons» – to mēr lie lāks 
zvērs. Toties Val ka kār tē jo rei zi se vi ir 
pa rā dī ju si kā pil sē tu, ku ra vie no val
stis un var būt nā kot nē var pat kļūt par 
vis as Bal ti jas ame ri kā ņu fut bo la at  īs tī
bas šū pu li vai cīņu arēnu. v

In for mā ci ja par pla tī bu mak sā ju miem
•	 18.sep tem brī Lauk saim nie ku or ga ni zā ci ju sa dar bī bas pa do mes 
(LOSP) bied ru kop sa pul cē ti ka no lemts, ka Lat vi jā ir jā tur pi na vie
no tā pla tī bas mak sā ju ma (VPM) shē ma līdz 2020.ga dam. Tā kā Lat
vi jā kat ru ga du lauk saim nie ki var pre ten dēt uz VPM, tad Eiro pas 
Sa vie nī bas (ES) ko pē jās lauk saim nie cī bas po li ti kas (KLP) re for ma 
pie dā vā ie spē ju Lat vi jai iz vē lē ties: tur pi nāt VPM shē mu vai ie viest 
jaun u pa ma ta mak sā ju ma shē mu, ku ra bal stī ta uz mak sā ju mu tie sī
bām. LOSP bied ri, iz vēr tē jot abas iz vē les un sa gai dā mo ie tek mi uz 
lau ku saim nie cī bu at  īs tī bu, pie ņē ma lē mu mu par la bu vie no ta jam 
pla tī bas mak sā ju mam.
•	 VPM shē ma dos ie spē ju lauk saim nie kiem ap saim nie kot vai rāk 
lauk saim nie cī bas ze mes un ne būs at bal sta po li ti kas ie ro be žo ju mu 
ze mes ap saim nie ko ša nā, īpa ši sva rī gi tas ir jaun ajiem lauk saim nie
kiem un lauk saim nie cī bas no za rēm, ku ras var po ten ci āli at  īs tī ties, 
pie mē ram, dār zeņ ko pī bā.
•	 LOSP bied ri pa pil dus no lē ma, ka Zem ko pī bas mi nis tri jai ir jā
uz sāk ak tī vas dis ku si jas par sais tī to mak sā ju mu, lai no vēr stu ris kus 
at se viš ķās no za rēs. Kop sa pul cē vis i da līb nie ki vien bal sī gi uz svē ra, 
ka ļo ti bū tis ki Lat vi jā no dro ši nāt fi  nan sē ju mu pār ejas pos ma valsts 
at bal stam 2015.  2020.ga dam, īpa ši ņe mot vē rā to, ka jo pro jām Lat
vi jas lauk saim nie ki būs slik tā kā si tu āci jā, ne kā ci tu val stu lauk saim
nie ki. (informācijanoZMunLOSPpresesrelīzēm)
•	 Ie pa zīs to ties ar LAD mā jas la pā ie vie to to in for mā ci ju „ES at bal
sta mak sā ju mu iz mak sas gra fi ks 2013.ga dā”ad re sē ht p://www.lad.
gov.lv/fi  les/fi n_ap joms_jul_dec_20131.pdf, var re dzēt, ka ab so lū ti 
lie lā ko mak sā ju mu da ļu ir plā nots iz mak sāt vēl 2013.ga dā uz 2014.
ga du at stā jot vien 30% MLA un bio lo ģis kās lauk saim nie cī bas at bal
sta mak sā ju mu.At bal sta sa ņē mē jiem ir sva rī gi zi nāt, ka lie lā kā da ļa 
mak sā ju mu tiek iz mak sā ta avan sā, tas no zī mē, ka ja pēc pla tī bu 
mak sā ju ma pie tei ku ma ad mi nis trē ša nas pa beig ša nas at klā sies kā
das ne pil nī bas, tad var nāk ties da ļu sa ņem tā mak sā ju ma at mak sāt. 
At gā di nā šu arī, ka 2013.ga dā iz mak sā tais valsts un ES at balsts ne
tiek ap likts ar ie dzī vo tā ju ie nā ku mu no dok li (IIN).

Aici na pie da lī ties se mi nā rā par māj ra žo ša nu
•	 SI A Lat vi jas Lau ku kon sul tā ci ju un iz glī tī bas cen tra Val kas no
da ļa in for mē par to, ka ir ie spē ja ap mek lēt Valsts Lau ku tīk la fi  nan
sē to iz glī to jo šo se mi nā ru «Lauk saim nie cī bas pro duk ci jas pie vie no
tās vēr tī bas ra dī ša na (māj ra žo ša na)». Se mi nārs no tiks 10. un 11.ok
tob rī Smil te nes no va da Va ri ņu pa gas tā. Kā lek to ri se mi nā rā pie sais
tī ti uz ņē mē ji, ku ri no dar bo jas ar māj ra žo ša nu, kon di to re jas iz strā dā
ju mu ce pē ja un sald ūdens ziv ju kū pi nā ju mu māj ra žo tājs. Sa vu kārt 
ot ra jā die nā būs ie spē ja ap mek lēt Gul be nes no va da māj ra žo ša nas 
saim nie cī bas. Tu vā ka in for mā ci ja un ie spē ja re ģis trē ties se mi nā ram 
VLT mā jas la pā www.lau ku tikls.lv sa da ļā: «pie sa kies bez mak sas iz
glī to jo šiem se mi nā riem». Tur pat arī pie eja ma de ta li zē ta se mi nā ra 
prog ram ma. v

Pē dē jā mē ne ša lai kā Kār ķu pa
gas tā ti ka sa ņem ta in for mā ci ja – vai
rā kās mā jās pa zu du ši su ņi. Me dī bu 
ko lek tī vi arī ie vē ro ja, ka zvē ri ne nāk 
pie ba ro ta vām. Ie dzī vo tā ji pat sā ka 
bai dī ties vie ni iet ogot un sē ņot. Pie
re dzē ju šiem med nie kiem si tu āci ja 
bi ja uzreiz sa pro ta ma – pa gas ta te ri
to ri jā pār lie ku daudz sa vai ro ju šies 
vil ki. Ar med nie ku Dai ņa un Gun ta 
Pē te rē nu, Vi tau ta Grau di ņa, Al da 
Mil las ini ci atī vu ti ka pie ai ci nāts 
igau ņu med nieks Edu ards Tik škovs, 
ku ram ir īpa ša pras me pie gau dot 
vil kus. Tā svēt die nas va ka rā aiz sā
kās vil ku at ra ša nās vie tas pre cī zi 
mek lē ju mi un kar tē ko or di nā šu no
teik ša na. 10.sep tem bra va ka rā Pē te
rē nu ģi me ne un vai rā ki med nie ki 
Gar au šu pur va ma lā šā vie na at  ā lu
mā ie rau dzī ja vil ku ba ru, ta ču ti ka 
pie ņemts stra tē ģis ki pa reizs lē mums 
– pe lē čus ne tram dīt, bet gan nā ko ša
jā rī tā rī kot vē rie nī gas me dī bas. Līdz 
ar sau les lēk tu pur va ma lā vil kus 
pie gau do ja vēl reiz, tie at sau cās un 
me dī bu or ga ni za to ri ope ra tī vi sa zi
nā jās ar med nie kiem no vis as Zie
meļ vi dze mes. Pulk sten 11.30 Kār ķu 
cen trā pie re dzē ju šais va dī tājs no me
dī bu spor ta klu ba «Kār ķi» Ri hards 
Ro ma nov skis no stā dī ja  ie rin dā 105 
med nie kus no Stren čiem, Ēve les, 
Omu ļiem, Nauk šē niem, Val kas, Rū
jie nas, Rī gas, Kār ķiem, Igau ni jas un 
vai rā kām ci tām vie tām. Pēc ne pil
nām četr ām stun dām vī ri pul cē jās 
uz me dī bu no slē gu mu ar veik smī gu 
re zul tā tu – se šiem med nie kiem 
Iman tam Zan der so nam, Val dim Ķī

ku lim, Ed ga ram Vu ci nam, Aiva ram 
Kal ni ņam, Iva ram Kar nā tam un 
Aiva ram Lam bam pie ce pu res ti ka 
pie sprausts eg ļu zars .

Kā at  i na dau dzi no klāt eso ša jiem 
– tik vē rie nī gas un veik smī gas vil ku 
me dī bas ša jā pus ē nav bi ju šas. Me
dī bu va dī tājs Ri hards Ro ma nov skis 
uz ska ta, ka pa nā ku mu at slē ga slēp
jas pie gau do ša nā, meis ta rī bā un 
vie no tī bā – med nie ki ti ka iz vie to ti 
«U» bur ta vei dā ap kārt pur vam, arī 
dzi nē jiem iz de vās pre cī zi iz brist 
mas tu. Ik viens da līb nieks bi ja gan
da rīts par pa veik to un augs tu vēr tē
ja pro fe si onā lo me dī bu or ga ni zā ci ju 
un la bi kop tās me dī bu pla tī bas. Me
dī bu die vie te Di āna dā vā ja vid ze
mnie kiem ne aiz mir sta mu die nu, par 
ku ru stās tīs me dī bu stās tus vēl arī 
nā ko ša jās pa au dzēs. v

Pirm dien, 30.sep tem brī pulk sten 
10.00 Kār ķu tau tas na ma ka mīn zā lē no
tiks se mi nārs «Kā gud ri un li ku mī gi 
saim nie kot me žā». Uz pa sā ku mu aici nā ti 
me ža īpaš nie ki un tie, ku ri ie sais tī ti me
ža dar bos, lai gū tu in for mā ci ju par li
kum do ša nu, kas jā zi na kat ram me ža dar
bu vei cē jam.

Pa sā ku mu or ga ni zē LLKC Me ža kon
sul tā ci ju pa kal po ju ma cen tra (MKPC) Zie
meļ vi dze mes no da ļa. Lek to ri MKPC Zie
meļ vi dze mes no da ļas va dī tājs An dris Vīrs 
un SI A «Li kums un uz ņē mēj dar bī ba» val des lo cek lis Al fons Gai gals.

Se mi nā rā būs ie spē jams uz zi nāt, kā pa rei zi slēgt dar ba lī gu mus, 
uz ņē mu ma lī gu mus, pra sī bas fi  zis kai per so nai me ža dar bu veik ša
nai, kā pa rei zi me ža dar bos ie sais tīt pa lī gus, strād nie kus vai fi r mu, 
pra sī bas saim nie cis kās dar bī bas vei cē jiem me ža dar bu or ga ni zē ša nā 
pie sais tot tal ci nie kus, dar bi nie kus vai ci tus pa kal po ju mu snie dzē jus 
me ža ma te ri ālu ga ta vo ša nai. Bū siet gai dī ti, lai uz zi nā tu jaun u in for
mā ci ju un strā dā jot me žā bū tu dro šī bas sa jū ta, ka viss tiek veikts li
ku mī gi un pa rei zi. v

Teksts: Sa bied ris ko at tie cī bu un lau ku 
at tīs tī bas spe ci ālis te Kār ķu pa gas ta 
pār val dē San dra Pils kal ne
Fo to: Pē te ris Pē ter sons

Kārķospiegaudoti
unnošautisešivilkiKā gud ri un li ku mī gi 

saim nie kot me žā

Lauksaimniekiem

Teksts: San dra Pils kal ne

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

Ak tu ali tā tes lauk saim nie kiem 
Teksts: ValdaEmpele, SI A LLKC Val kas no da ļas uz ņē mēj dar bī bas kon sul-
tan te; t.29445406, val da.em pe le@llkc.lv

Valka–cīņasarēnaLatvijasun
Igaunijas amerikāņufutbolistiem

Teksts un kolāža: ArnisOzoliņš
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Esputnampateicos,
kastevpielogadzied,
Unpuķeipateicos,
Kastevpaceļamzied.

 (G.Micāne)

Laikā no 20.08.2013. līdz 
22.09.2013. Valkas novada Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēta 7 bērnu dzimšana: 3 
meitenītes – Elizabete, Tīna, Dārta un 4 

zēni Lūkass, Niklāvs, Markuss un Māris.

Sveicam ģimenes ar 
dzīvē nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Ēr ģe mes pa ga stā
Aldi Miķel sonu 05.10 Dzintru Pan daloni 11.10 Normundu Eglīti 
14.10 Antu Bērz iņu 18.10 Vilmu Eglīti 19.10 Juriju Pet rovu 21.10 
Austri Heibergu 25.10 Aldu Stu denti 30.10.

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

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

Vijciema pagastā
Viesturu Ģērmani 05.10.

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

Valkas pilsētā
Aiju Kučeruku 01.10., Pēteri Pormeisteru 01.10., Allu Mariņičevu 
01.10., Ivaru Grūbi 02.10., Ivaru Paltiņu 02.10., Ēriku Pupu 03.10., 
Stepanu Visocki 03.10., Nikolaju Markeviču 05.10., Modri Auziņu 
05.10., Normundu Eglīti 07.10., Aivaru Meļķi  08.10., Tatjanu Lo-
mašu 09.10., Ināru Lazdiņu 09.10., Gaļinu Afanasjevu 09.10.,  Irmu 
Silavu 09.10., Mudīti Skruodi 10.10., Oļģertu Pedraudzi 12.10., 
Rasmu Ojapervu 13.10., Dzintru Kondrāti 13.10., Guntu Stahov-
sku 15.10., Sarmu Ķīkuli 15.10., Dzintaru  Šķiliņu 16.10.,  Annu 
Visocku  16.10., Juriju Šuvajevu 16.10.,  Valdi Pelēci 17.10., Ma-
risu Fjodorovu 17.10., Zinaidu Mitčenko 20.10., Gaļinu Kuzņeco-
vu 21.10., Tamāru Pukinsku 23.10., Jāni Brīdaku 24.10., Germanu 
Torkovu 24.10.,  Birutu Pulli 25.10., Sergeju Gafurovu 25.10., Noru 
Bērziņu 26.10., Ēriku Miķelsoni 26.10., Vili Pakalnieti 26.10.,  Irē-
nu Galgāni 27.10., Jāni Bošu 27.10.,  Rūtu Reinsoni 29.10., Vēsmu 
Ancsoni 29.10.,  Andi Manīgu 30.10., Genadiju Dmitrijevu 31.10., 
Visvaldi Apini 31.10.

Valkas novada dome
(Sveicamnovadaiedzīvotājus«apaļās»un«pusapaļās»jubilejās,

sākotno50gadiem.Sveicamarīvisuspārējosjubilārus!)

Mēsvairsnevaramuzšķirtviensotru,
Visaslappusesizlasītas… (K.Apškrūma)

Aizvadīti mūžībā
(Lai kā no 20.08.2013. – 22.09.2013. 

Val kas no va da Dzim tsa rak stu nodaļā  re ģis trē ta mir ša na)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem
      Valkas novada dome

Ber ta Be li še va    (dz. 1932.)
Vla dis lavs Be ļa jevs  (dz. 1938.)
Ju ris Bie zais    (dz. 1940.)
Kon stan tīns Eize mans (dz. 1949.)
Alek san dra Gu ben ko (dz. 1935.)
Ivans Kun ce vičs  (dz. 1931.)
Pjotrs Ti mo fe jevs  (dz. 1941.)
Aus ma Vaļ ģe   (dz. 1924.)

Unvidūstarppļavuunmežu
Sauleskanottiešidvēselēlīst,
Tavasjaunībasdienupļavās
Zāļusmaržāsdvēseledzīst.

 (G.Micāne)

Draudzes
ziņas

9.oktobrī plkst. 18.00
unturpmākkatrutreš
dienuValkas – Lugažu
baznīcas draudzes na
māAlfa kurss – 12 ne
dēļukurssparkristīgas
ticībaspamatiem.Sīkā
kainformācija:mācītājs
Ģirts Kalniņš, mob.t.:
29162772.

PROG RAM MA 
I da ļa 

Dž.Ver di  Uver tī ra ope rai «Lik te ņa va ra»  
Dž.Ver di Al fre do ār ija no ope ras «Tra vi ata», 2.cē liens 
  Dzied An dris Lud vigs 
Dž.Ver di  Vi ole tas un Al fre do du ets no ope ras«Tra vi ata»
  Dzied An dris Lud vigs, Evi ja Mar tin so ne 
Dž.Ver di  Džil das ār ija no ope ras «Ri go let o»
  Dzied In ga Šļu bov ska
Dž.Ver di  Mak be ta ār ija no ope ras«Mak bets»
  Jā nis Ap ei nis 
Dž.Ver di  Le ono ras ār ija no ope ras «Tru ba dūrs»
  Dzied He li Ves kus (Igau ni ja) 
Dž.Ver di  Her co ga ba lā de no ope ras «Ri go let o»
  Dzied Vies turs Jan sons 
Dž.Ver di  Le ono ras un grā fa di Lu nas du etsno ope ras «Tru ba dūrs» 
   Dzied He li Ves kus un Jā nis Ap ei nis  

II da ļa 
Frag men ti no V.A.Mo car ta ope ras «Dons Žu ans»
V.A.Mo carts Uver tī ra ope rai »Dons Žu ans»
  Cer lī nas ār ija 
  Dzied In ga Šļu bov ska
  Se re nā de, Šam pa nie ša ār ija 
  Dzied Jā nis Ap ei nis
  El vī ras ār ija 
  Dzied Da na Bra ma ne
  Ota vi o ār ija 
  Dzied Dai nis Sku te lis 
  Do na Žu ana un Cer lī nas du ets no 1.cē liena
  Dzied In ga Šļu bov ska, Jā nis Ap ei nis
  Ma zet o ār ija 
  Dzied Ju ris Ādam sons 

II cē lie na no slē gu ma kvin tets
Di ri ģents  An dris Po ga 

So lis ti : Evi ja Mar tin so ne, Da na Bra ma ne, In ga Šļu bov ska, He li Ves
kus (Igau ni ja), Vies turs Jan sons, Dai nis Sku te lis, An dris Lud vigs, 
Jā nis Ap ei nis, Ju ris Ādam sons 
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Līdz 1.ok tob rim bi ļe tes uz Lat
vi jas un Igau ni jas Na ci onā lo ope
ru māk sli nie ku kon cer tu mak sās 
svēt ku ce nu: 3 ,4., 5 , 6, un 8 la tus, 
bet no 1.ok tob ra – pil nu ce nu: 5, 
6, 7, 8 un 10 la tus. Tās kat ru dar ba 
die nu var ie gā dā ties Val kas pil sē
tas kul tū ras na mā pie de žu ran ta. 
Bi ļe tes ie spē jams ie gā dā ties arī, 
zva not pa tāl ru ni 64723705 vai 
20235967, (no rā dot sa vu vār du, 
uz vār du un epa sta ad re si, uz ku
ru no sū tīt Val kas no va da do mes 

rek vi zī tus bi ļe tes ap mak sai). Bi ļe
te ap mak sā ja ma 3 die nu lai kā un 
sa ņe ma ma pirms kon cer ta pie de
žu ran ta. 

Kon cer tu fi nan si āli at bal sta 
Val kas no va da do me, Valsts Kul
tūr ka pi tā la fonds, SEB ban ka, 
in for ma tī vi – laik rak sti «Zie meļ
lat vi ja», «Val ga ma ala ne», Ra di o 
Skon to, Ra di o Super FM. 

Pa sā ku ma lai kā dar bo sies ka
fej nī ca. v



Valkas novada 
pašvaldības  
informatīvs 

izdevums

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī
Valkas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; 

tālr. 64722238, fakss 64707493,  
e-pasts: novads@valka.lv  www.valka.lv

Tirāža: 4300 eks.

Izdevumu sagatavoja 

Datorgrafika: Arnis Ozoliņš; arnis.ozolins@hotmail.lv
Iespiests tipogrāfijā «LATGALES DRUKA»

Kārķu pagasta sabiedrisko 
attiecību speciāliste 

Sandra Pilskalne, tālr. 26391447, 
e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv

Valkas novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste 

Inguna Medne, tālr. 64707489, 
e-pasts: inguna.medne@valka.lv
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BibliotēkasBērnu
literatūrasnodaļā

Val kas novad-
pētniecībasmuzejā

Gadatirgi

Ērģemespagastā

Vijciemapagastā

Kārķupagastā

Sportapasākumi

Radošajātelpā
«309.kabinets»

•	 24., 25., 26.ok tob rī Val kas pil sē
tā – ga da tir gus

•		28.sep tem brī plkst. 19.00 Val kas 
pa gas ta ama tier te āt ra «Rū dis» iz
rā de «Kon certs», pēc iz rā des ap 
plkst. 20.30 Spē ļu cen tra at klā ša
na, gal da spē ļu čem pio nā ta 1.kār
ta. Pēc tam dis ko tē ka.

12.ok tob rī plkst. 22.00 •	 Bal lī te
kon certs ko pā ar gru pu «Tran
zīts».

26.ok tob rī plkst. 20.00 •	 Gal da 
spē ļu čem pio nā ta 2.kār ta, pēc tam 
dis ko tē ka.

27.sep tem brī plkst. 15.00 •	 tau tas 
na mā ie dzī vo tā ju sa pul ce.

30.sep tem brī plkst. 10.00 •	 tau tas 
na ma ka mīn zā lē se mi nārs «Kā 
gud ri saim nie kot me žā».

6.ok tob rī plkst. 9.00 •	 tau tas na
mā zo lī tes čem pio nāts.

11.ok tob rī plkst. 15.00 •	 ce ļa Val
ka – Rū jie na 28.kilo met rā re kon
stru ētā ce ļa pos ma at klā ša na.

19.ok tob rī plkst. 18.00 •	 tau tas 
na ma ama tier te āt ra iz rā žu vi deo
ie rak stu ret ro spek ci jas (1.va kars 
vel tīts tau tas na ma 80.ga da die
nai).

20. ok tob rī plkst. 9.00 •	 tau tas na
mā zo lī tes čem pio nāts,

25. ok tob rī plkst. 19.00 •	 tau tas 
na mā Val kas pil sē tas te āt ra vies iz
rā de K.Dra gun ska «Edī te Pi afa. 
Mans Le ģi onārs».

•	 16.ok tob rī plkst. 9.30 tau tas na
mā pa sā kums pirms sko las ve cu
ma bēr niem «Cie mos pie Sār tvai
dža».
•	 19.ok tob rī plkst. 10.00 pul cē ša
nās pie tau tas na ma, pa sā kums 
«Ba gā tī bu lā des mek lē ju mos».
•	 31.ok tob rī plkst. 20.00 pa gas ta 
cen rā iz stā de «Ķir bji un sve ces».

28.sep tem brī plkst. 12.00 •	 kul
tū ras na ma lie la jā zā lē – SI A «Val
mie ras ki no stu di ja» iz rā de bēr
niem «Smur fi ņi un zel ta sta tu ete». 
Bi ļe tes ce na – Ls 2, ģi me nes bi ļe te 
(4 cil vē ki) – Ls 5.

4.ok tob rī •	 Val kā, Ausek ļa ie lā – 
svēt ki «Pa Ausek ļa ie lu – līdz i ra
ga ni ņām».

4.ok tob rī plkst. 23.00 •	 kul tū ras 
na ma lie la jā zā lē – gru pas «Dzelzs 
vilks» kon certs. Pēc kon cer ta – de
ju va kars ar DJ Dzin ta ru. Bi ļe šu ie
priek špār do ša na kul tū ras na mā. 
Bi ļe šu ce na ie priek špār do ša nā – Ls 
2, kon cer ta die nā – Ls 3.

13.ok tob rī plkst. 16.00 •	 kul tū ras 
na ma lie la jā zā lē – Lat vi jas un 
Igau ni jas Na ci onā lo ope ru māk sli
nie ku kon certs. Līdz 1.ok tob rim 
bi ļe tes mak sā svēt ku ce nu: 3, 4, 5, 
6, un 8 la tus, bet no 1.ok tob ra – pil
nu ce nu: 5, 6, 7, 8 un 10 la tus. Būs 
ka fej nī ca.
•	25.ok tob rī plkst. 19.00 kul tū ras 
na ma lie la jā zā lē – pa sā kums «Ra
žas svēt ki».

31.ok tob rī plkst. 18.00 •	 kul tū ras 
na ma ma za jā zā lē – sa ru nu un sa
dzie dā ša nās pa sā kums «Tē jas va
ka ri sve cī šu gais mā…». Ie eja – bez 
mak sas.

Iz stā des
ma za jā zā lē •	 – iz stā de «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).

1.stā va fo ajē – •	 Mi hai la Bo rod ko 
(Nī der lan de) fo to iz stā de «Pa sa ku 
na mi ņi».

No 7.līdz 25.ok tob rim •	 – iz stā de 
«Ot frīds Preis lers bēr niem».

31.ok tob rī plkst. 18.05 •	 – in ter
ak tīvs pa sā kums bēr niem «Spo ku 
bal le».

28.sep tem brī plkst.21.00 – •	 se
zo nas at klā ša na: kon certs, dis ko tē
ka, iz stā de.

Līdz 19.ok tob rim •	 – Tat ja nas 
Ābel ti ņas dar bu iz stā de «Pie tu ras 
punkts».

27.sep tem brī•	  – Olim pis kā die
na.

3.ok tob rī no plkst. 15.00 līdz •	
18.30 me žā pie Val kas brīv da bas 
es trā des – Val kas no va da skrie ša
nas se ri āls «Op ti mists», V kār ta.

5.ok tob rī plkst. 11.00 •	 Val kas 
ša ha klu bā – Pīr sa Bo la at ce res tur
nī ra ša hā.

No 7.līdz 13.ok tob rim – •	 Lat vi
jas ve se lī bas ne dē ļa.

10.ok tob rī no plkst.15.00 līdz •	
18.30 me žā pie Val kas brīv da bas 
es trā des – Val kas no va da skrie ša
nas se ri āls «Op ti mists», VI kār ta.

17.ok tob rī plkst.18.00 •	 Val kas 
pil sē tas kul tū ras na mā – Val kas 
no va da skrie ša nas se ri āla «Op ti
mists 2013» ap bal vo ša na.

Saietanamā
«Lugažumuiža»

Valkasnovadaafišustabs

26.ok tob ris plkst. 19.00 •	 pa sā
kums «Ru dens de ju kok tei lis».

Val kas no va da 
Centrālajābibliotēkā

Līdz 9.ok tob rim •	 – iz stā de 
«Dzej nie cei, rakst nie cei An drai 
Man fel dei – 40».

No 1.līdz 31.ok tob rim •	 – iz stā de 
«Rakst nie ce, Lau ku bib li otē ku at
bal sta fon da di bi nā tā ja Bi ru ta Eg lī
te – Eiro pas Pil so ņu bal vas lau re
āte 2013.ga dā».

No 1.līdz 16.ok tob rim •	 – iz stā de 
«Jū tu, ka es mu vēl va ja dzīgs: ak
tie rim Ul dim Dum pim – 70».

No 17.līdz 31.ok tob rim •	 – iz stā
de «Rakst nie cei Elī nai Zā lī tei – 115: 
Ģim nā zis tes gai tas Val kā».

Zvārtavaspagastā
•	3.ok tob rī Lu tur sko lā plkst. 14.00 
spē ļu un ak tī vas at pū tas zā les at
klā ša na, plkst. 15.00 ie dzī vo tā ju 
sa pul ce. v

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

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

SVECĪŠU VAKARI 
VALKAS NOVADA KAPSĒTĀS 

28.septembrī plkst.17.00 Ērģemes kapos
28.septembrī plkst.17.00 Vijciema kapos

5.oktobrī plkst.15.00 Stoķu kapos
5.oktobrī plkst.16.00 Valkas Meža kapos

5.oktobrī plkst.18.00 Valkas Cimzes kapos

Valkaspilsētaskultūras
namapasākumi

•


