
Nr. 57 (7)
2014.gada 31.jūlijā

Pagājisgadspēcpašvaldību
vēlēšanām.Vaiirizdevies
īstenotiecerētāsidejas,vai

irsasniegti tiemērķi,kurusgada
laikābijaiecerētssasniegt?

– Ga ta vo jo ties vē lē ša nām, pie 
prog ram mas strā dā ju ko pā ar do mu
bied riem. Mēs uz no va da at  īs tī bu 
ska tī jā mies ilg ter mi ņā – vis maz des
mit ga dus uz priekš u, ne vis vie nu 
vai četr us.  Bet, pro tams, gads ir pie
tie kams lai ka pe ri ods, kad var jau iz
da rīt se ci nā ju mus. Mū su prog ram
ma ir vei do ta tā, lai no vads at  īs tī tos 
ko pu mā – to var sa lī dzi nāt ar kar ti, 
ku rā atz  ī mē ti ce ļu sta bi ņi, pēc ku
riem var re dzēt, vai vir zī ba no tiek 
un vai mēs ejam pa rei za jā vir zie nā. 
Ska to ties at pa kaļ, ir gan da rī jums, ka 
vi sās jo mās esam sa snie gu ši mēr ķus, 
ku rus vē lē jā mies sa sniegt ša jā pos
mā, vai arī kat rā zi ņā esam tu vu 
tiem. 

Piekātiekvisvairākstrādāts,kā
dasirprioritātes?

–  Lie lā kā pri ori tā te bi ja un ir jaun u 
dar ba vie tu ra dī ša na. Ak tī vi strā dā jot 
gan ar eso ša jiem uz ņē mē jiem, gan po
ten ci āliem in ves to riem, šo gad nā ku
šas klāt vai rāk ne kā seš des mit jaun as 
dar ba vie tas. Drīz Tur nā ar pil nu jau

du sāks strā dāt jaun ā ta ras lī ni ja, 
augus tā pa kā pe nis ki dar bu uz sāks 
glāb ša nas pie de ru mu ra žot ne – jau
n ais vā cie šu kop uz ņē mums SI A 
«SPE», kas at ra dī sies bi ju ša jās SI A 
«efn NORD» tel pās. Tas no zī mē, ka 
būs vēl ap četr des mit jaun u dar ba vie
tu. Tas ir ļo ti labs re zul tāts, un mēs 
uz reiz re dzam, ka tas arī ie tek mē ne
kus ta mā īpa šu ma tir gu – dzī vok ļi 
vairs ne stāv tuk ši, ir lie lā ka in te re se 
gan par to ie gā di, gan īrē ša nu. Pro
tams, tas vei ci na arī ma zum tirdz nie
cī bas ap gro zī ju mu, ir vai rāk cil vē ku, 
kas vē las ko ie gā dā ties vai sa ņemt pa
kal po ju mu. 

Diem žēl, jau sa ska ra mies ar bū tis
ku pro blē mu – ne ska to ties uz to, ka 
bez dar ba lī me nis ir diez gan augsts, 
nav daudz cil vē ku, ku ri vē lē tos strā
dāt ra žo ša nā. Dar ba ro kas ne maz 
nav tik vieg li at rast. Tā pēc paš laik 
mēs pie sar dzī gi ska tā mies uz jaun u 
ra žot ņu at vēr ša nu. Pa ska tī si mies, kā 
iz do sies no kom plek tēt ra žot ni Tur nā 
un jaun o vā cu uz ņē mu mu. Ja viss 
no ri tēs sek mī gi, tad sper sim nā ka mo 
so li un mek lē sim vēl ra žo ša nas pa
pla ši nā ša nas ie spē jas. 

Jaun as dar ba vie tas ir ra dī tas arī 
do mē. Tas arī ir lie lisks veids, kā at
tīs tīt no va du. Ak cen tu esam li ku ši 
uz to, ka darbs tiek pie dā vāts jau
n iem, ener ģis kiem cil vē kiem ar in te
re san tām ide jām, un es do mā ju, ka ir 

ļo ti bū tis ki, ka do mes struk tū rās 
strā dā jau nat ne. 

Dar bu dod arī ne lie lie uz ņē mu mi 
– «Jā ņa Ro zes» grā mat nī ca, da to ru 
sa lons «Eteh ni ka». Pie pirm ās iz de
vī bas in ten sī vi ri si nām sa ru nas ar 
da žā diem uz ņē mē jiem, lai aiz pil dī tu 
arī brī vās ko mer ctel pas, kas ir no va
dā.

Ot ra pri ori tā te ir iz glī tī bas jo ma. 
Do mā ju, ka vis i ie dzī vo tā ji redz, ka 
daudz dar ba ir ie gul dīts iz glī tī bas ie
stā žu ma te ri ālās bā zes uz la bo ša nā 
gan pil sē tā, gan lau kos. Va ram pie
mi nēt mū zi kas sko las sil ti nā ša nas 
pro jek tu, kas jau ir pa beigts, un pir
mo sep tem bri audzēk ņi va rēs sa gai
dīt iz re mon tē tās tel pās. Šo brīd ir uz
sāk ti pa mat sko las sil ti nā ša nas dar bi.

Kār ķos bēr nu dārzs būs jaun ās tel
pās un pa mat sko las audzēk ņiem būs 
jaun a, mūs die nī ga ēd nī ca. Bēr nu dār
zā «Pa sa ci ņa» būs iz re mon tē tas gru
pas tel pas, un pie bēr nu dār za bēr nus 
prie cēs jaun ais ro ta ļu lau kums. Iz
strā des sta di jā ir arī Kār ķu pa mat
sko las sil ti nā ša nas pro jekts. Ir ga tavs 
spor ta zā les sil ti nā ša nas pro jekts 
Lauk teh ni kā, ku ru mēs at kal vēl reiz 
snieg sim uz kon kur su. Kat rā iz glī tī
bas ie stā dē ir kaut kas da rīts ma te ri
ālās bā zes uz la bo ša nai, kas ir ne pie
cie ša ma, bet, pro tams, vēl sva rī gā ki 
ir cil vē ki, kas strā dā iz glī tī bas jo mā. 

Numura ievadsleja

Teksts: Valkas novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste ZaneBrūvere

Mums ir vis as 
ie spē jas!

In ter vi ja ar Val kas no va da do mes 
priekš sē dē tā ju Ven tu Ar man du Krauk li

Turpinājums 2.lappusē

Jū lijs ir bi jis raibs gan zie du 
krāš ņu mā, gan no ti ku mu 
ba gā tī bā – ir no ti ku ši vai rā-

ki spor ta un kul tū ras pa sā ku mi. 
Ar brī niš ķī gu «Sin fo niet ta Ri ga» 
kon cer tu no svi nē jām J.Cim zes ju-
bi le ju. Par go du ju bi le jai ir iz do ta 
arī past mar ka, ku ru vei do ju si iz-
ci lā lat vie šu māk sli nie ce Li li ja Di-
ne re. Ar vē rie nu no ri si nā jās 
pirm ās Lau ku die nas Val kas no-
va dā, pul ci not in te re sen tus no 
vis as Lat vi jas. Par to īpašs pal-
dies pa sā ku ma or ga ni za to rēm – 
Inā rai Pa kal nai un Snie dzei Rag-
žei!
Jū lijs mūs lu ti nā ja ar sil tām die-
nām – īs ti pie mē rots laiks ce ļo ša-
nai. Ša jā nu mu rā vai rā ki rak sti 
vel tī ti tū ris mam. No sirds ie sa ku 
ap ce ļot skais tās vie tas mū su no-
va dā! Mēs – sle jas au to re un Tū-
ris ma in for mā ci jas bi ro ja va dī tā-
ja Lie ne Bēr zi ņa šo mē nes pa bi-
jām di vās brī niš ķī gās vie tās – 
«Up ma ļos» un «Ro zī tēs». Di vās 
die nās pa bi jām no va da abās pu-
s ēs, ku ras īpa šas pa da rī ja no ti-
kums, kas li ka man aiz do mā ties 
par to, ka var būt tā du ne jau šī bu 
ne maz nav.
Vie so jo ties rakst nie ces Vi jas Up-
ma les dzim ta jās mā jās, aiz do mā-
jos par to, ka gan drīz ne ko ne zi nu 
par rakst nie ces dzī vi no va dā, vi-
ņas dzim tu – grā ma tas, pro tams, 
la sī tas.
Nā ka ma jā die nā, ce ļo jot uz Zvār-
ta vu, at klā jās, ka mū su brī niš ķī-
ga jam ce ļa bied ram Al dim Up-
ma ļi ir ra dos, bet ma šī nā Al dis 
no gla bā jis Lai mo ņa Up ma ļa, Vi-
jas Up ma les brā ļa die nas grā ma-
tas «Ka ra zē na at mi ņas» tiem, 
kas vē lē tos šo stās tu la sīt. Sa ņē-
mu dā va nā. Tur – arī ga ba liņš 
ma nas vēs tu res – viens no Lai-
mo ņa līdz bied riem ir mans vec-
tēvs.
Šie brī nu mai nie mir kļi ir tas, kā 
dēļ vērts dzī vot, tie dod sa jū tu, ka 
ne esi viens, bet viss ir sais tīts. 
Do mā sim la bas do mas un da rī-
sim kriet nus dar bus!

Zane Brūvere
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Ir no slē gu sies Iz glī tī bas, kul tū ras 
un spor ta pār val des sis tē mas re or ga
ni zā ci ja. Jaun ā no da ļa strā dā in ten sī
vi un ar la biem re zul tā tiem. Mēs re
gu lā ri tie ka mies un pār ru nā jam, kā
dā vei dā uz la bot gan pe da go gu, gan 
sko lē nu dar ba ap stāk ļus, kā pa da rīt 
la bā ku mā cī bu pro ce su, kā das jau
n as prog ram mas ie viest, arī – kā at
rast ne pie cie ša mos spe ci ālis tus. Arī 
šeit ir la bi pa nā ku mi, un ša jā mā cī bu 
ga dā būs jaun i spe ci ālis ti gan vis
pār iz glī to jo ša jās, gan in ter ešu iz glī tī
bas ie stā dēs. Do me ļo ti nāk pre tī, 
pie dā vā jot cil vē kiem tā dus ap stāk
ļus, kā dus ne pie dā vā ci tas paš val dī
bas, jo tas arī fak tis ki ir vie nī gais 
veids, kā cil vē kus ie in te re sēt, lai vi ņi 
gri bē tu šeit strā dāt. 

Mēs esam pa pla ši nā ju ši arī sti pen
di ju sa ņē mē ju lo ku ta jās spe ci ali tā
tēs, kas mums ir ne pie cie ša mas, un 
ta gad sti pen di jas sa ņem jau as to ņi 
jaun ie ši, ku ri pēc tam at grie zī sies sa
vā dzim ta jā pus ē.

Vēl ar vien mek lē jam šau ša nas un 
fut bo la tre ne ri. Tā pat, mēs mek lē jam 
arī ar hi tek tu. Ja kā dam ir ide ja vai 
drau gi un pa zi ņas, ku rus tas va rē tu 
in te re sēt, mēs esam at vēr ti di alo
gam. 

Sa vu kārt, lai bū tu, kas mā cās, 
esam pa lie li nā ju ši pa bal stu jaun dzi
mu ša jiem, ku ru var sa ņemt ve cā ki, 
kas dek la rē ti no va dā. Tā sa ņem ša nu 
esam sa da lī ju ši di vās da ļās – vie nu 
pēc bēr na pie dzim ša nas, ot ru pēc 
ga da, lai ve cā ki bū tu ie in te re sē ti pa
likt no va dā. Jau no nā ka mā mā cī bu 
ga da būs bez mak sas ēdi nā ša na 5 un 
6 ga dus ve ciem bēr niem, es do mā ju, 
dau dzām ģi me nēm tas būs bū tisks 
at balsts. Pro tams, tas at kal ir sais tīts 
ar dar ba vie tām. Ja ve cā kiem ir darbs, 
tad ir ce rī ba, ka vi ņiem būs bēr ni un 
vi ņi gri bēs mā cī ties mū su no va dā, 
no dar bo ties ar spor tu, kul tū ru, dzie
dāt un de jot. 

Stiprinām tūrisma jomu, top jauni 
un interesanti tūrisma maršruti.
Jaunus apgriezienus uzņēmusi

arī sadarbībaar igauņiem.Kādi ir
nākotnesplāni?

– Sa dar bo ja mies gan ko pī gu pro
jek tu iz strā dē, gan ko pī gu pa sā ku
mu rī ko ša nā. Dau dzi cil vē ki ir tei ku
ši, ka šo gad pa sā ku mi ir pat par 
daudz, bet es tam ne va ru pie krist. 
Pa sā ku mu ne kad ne var būt par 
daudz, jo mū su mēr ķis nav rī kot pa
sā ku mus, kas ir in te re san ti ti kai no
va da ie dzī vo tā jiem. Katrs pa sā kums, 
ku rā ir daudz da līb nie ku un daudz 
ska tī tā ju, kas at brau ku ši no ci tu rie
nes, at īs ta arī no va da eko no mi ku. 
Un arī, ja nau da ne at nāk at pa kaļ bu
dže tā tie šā vei dā, tad ne tie šā vei dā tā 
to mēr at nāk at pa kaļ, jo cil vē ki šeit 
pa liek pa nak ti, ie pēr kas, pa ēd, iz
man to arī me di cī nis kos pa kal po ju
mus un, līdz ar to, tas ir at kal darbs 
mū su ie dzī vo tā jiem, kā arī ie nā ku mi 
mū su uz ņē mē jiem un paš val dī bai.

Ar igau ņu ko lē ģiem plā no jam pa
sā ku mus pie cus ga dus uz priekš u 
un mū su mēr ķis ir vis maz čet ri lie li, 
starp tau tis ki, in te re san ti pa sā ku mi 
Val kas brīv da bas es trā dē, nā kot nē, 
fak tis ki, kāds liels starp tau tisks pa

sā kums no tiks kat ru mē ne si. Pro
tams, mēs ne va ram to sa sniegt uz
reiz, jo tās ir gan iz mak sas, gan sī vā 
kon ku ren ce pa sā ku mu vi dū. Tie jā
or ga ni zē tā, lai cil vē ki gri bē tu uz še
jie ni at braukt ne ti kai no Vid ze mes 
un Igau ni jas, bet arī no vis as Lat vi
jas, Igau ni jas un ār ze mēm. Tā pat arī 
do mā jam par to, lai kat rā pa gas tā bū
tu viens liels pa sā kums, kas ir vērsts 
uz ļo ti pla šu audi to ri ju, ne ti kai uz 
vie tē jiem ie dzī vo tā jiem. 
Uz ko var cerēt iedzīvotāji lau

kos?
–  Kā jau es tei cu, mēs ska tā mies 

uz no va du ko pu mā – ja at īs tās pil sē
ta, at īs tās arī lau ki un ot rā dāk – ja 
at īs tās lau ki, at īs tās pil sē ta. Tā pēc, 
ļo ti strā dā jam pie tā, lai vei ci nā tu ko
ope rā ci jas at īs tī ša nu lau kos. Drī zu
mā mēs di bi nā sim māj ra žo tā ju ko
ope ra tī vu, kurš at vērs tirdz nie cī bas 
vie tu arī Rī gā. Šo gad no tiek pirm ā 
lau ku die na, pa gā ju ša jā ga dā bi ja 
pirm ie ra žas svēt ki, tā tad, sa vu ie
spē ju ro be žās gri bam pa lī dzēt arī 
tiem cil vē kiem, ku ri lau kos no dar
bo jas ar no piet nu uz ņē mēj dar bī bu, 
kā arī vei ci nāt to, lai cil vē kiem, ku ri 
dzī vo lau kos, dzī ves veids ļau tu pie
pel nīt ko klāt, lai vi ņi ne bū tu spies ti 
do ties pro jām. 

Pro tams, mēs cī tī gi strā dā jam arī 
pie tā, lai uz la bo tos ce ļu in fra struk
tū ra un lai no kļū ša na pa gas tos bū tu 
ci vi li zē tā ka. Te mums arī ir la bi pa
nā ku mi, sā pī gais punkts ir Zvār ta
vas pa gasts, uz ku ru pa as fal tu šo
brīd ne var aiz braukt. Tā arī ir vie na 
no pri ori tā tēm, pie kā mēs cī tī gi strā
dā jam, lai šo jau tā ju mu at ri si nā tu. 
Tas gan ir viens no jau tā ju miem, kas 
nav tu vā ka jā lai kā at ri si nāms, bet 
mēs cī tī gi strā dā jam val dī bas un 
Saei mas lī me nī, lai to mēr ag ri vai vē
lu tas no tik tu.
Veselībasnozarearī irvienano

tām lietām,kurmeklējat risināju
mu.Kādasirsekmes?

– Par šo tē mu ir iz ska nē ju šas da
žā das sa zvē res tī bas te ori jas, mē ģi
nāts no tā vis a tai sīt skan dā lu, ta ču 
mēr ķis pa liek ne mai nīgs – me di cī
nas pa kal po ju mu pie eja mī bas uz la
bo ša na Val kas no va dā gan sa dar bī bā 
ar igau ņiem, gan at īs tot pa kal po ju
mus vai nu ko pā ar Vid ze mes slim
nī cu, vai nu ar pri vā tu in ves to ru pa
lī dzī bu. Mēs re dzam, ka ag ri vai vē lu 
mēs mēr ķi sa snieg sim, jo cī tī gi pie tā 
strā dā jam. Pār dot slim nī cas da ļas 
vai ne pār dot – tas ir in stru ments, 
mēr ķis ir vai rāk me di cī nas pa kal po
ju mu aug stā kā kva li tā tē šeit pat uz 
vie tas, un es es mu pār lie ci nāts, ka šo 
mēr ķi mēs sa snieg sim.
Kādas aktivitātes plānotas soci

ālajājomā?
–  So ci āla jā jo mā vei ci nā sim bied

rī bu dar bī bu, pen si onā ru ak ti vi tā tes, 
ve se lī ga dzī ves vei da ie vē ro ša nu. Pa
nāk sim, lai so ci ālā pa lī dzī ba no nāk 
tie ši pie tiem cil vē kiem, ku riem tā 
vis vai rāk ir va ja dzī ga. No teik ti tur
pi nā sim at īs tīt arī so ci ālos pa kal po
ju mus. So ci ālā mā ja, fak tis ki, ta gad 
ir pie pil dī ta, mums ir jā do mā nā ka
mais so lis, kā dā vei dā pa nākt, lai cil
vē ki, ku riem ir pro blē mas ve cum
die nās, va rē tu šeit pat uz vie tas arī 

pa va dīt lai mī gas ve cum die nas. 
Vēlkādalabalieta,kascilvēkus

stimulētupaliktnovadā?
–  Es do mā ju, arī sa kop ta vi de. Ce

ru, ka cil vē ki redz, ka gan pil sē ta, 
pa gas tu cen tri, gan lau ki tiek sa kop
ti ar vien vai rāk. Tur pi nās darbs gan 
pie Val kas Me ža par ka, gan Pe de les 
zo nas lab ie kār to ša nas. Kat ru ga du 
mū su no vads kļūs ar vien skais tāks 
un sa kop tāks, pro tams, arī vi de ir 
sva rī ga, lai cil vē ki va rē tu šeit la bi 
jus ties.

Ir pro blē mas, ne ap šau bā mi, gan 
sa ņemt kre dīt re sur sus ie lu, iekš pa
gal mu, mā ju re mont iem, mā ju sil ti
nā ša nai, gan iz da rīt vi sus ne pie cie
ša mos dar bus, bet arī šeit so li pa so
lim vir zā mies uz priekš u.
Vai ir bijuši kādi šķēršļi, kas

traucēsasniegtmērķus?
– Paš laik bū tisks šķēr slis ir fi nan

šu pie eja mī ba, pie mē ram, uz ņē mē
jiem un jaun ām ģi me nēm, tiem, kas 
grib uz sākt uz ņē mēj dar bī bu. Ce ru, 
ka drī zu mā dar bu uz sāks Krāj aiz de
vu sa bied rī ba. Tas arī ir darbs val dī
bas, Saei mas lī me nī, lai va rē tu pēc 
ie spē jas vai rāk lī dzek ļus pie sais tīt 
mū su pro blē mu ri si nā ša nai.

Sa vu kārt, pa šā do mē diez gan 
daudz lai ka dar bi nie kiem ir jā pa va
da ne pro duk tī vi, ga ta vo jot do ku
men tus un pa skaid ro ju mus da žā

dām kon tro lē jo šām in sti tū ci jām, jo 
diem žēl ir de pu tā ti, kas iz vē lē ju šies 
būt dzi ļā opo zī ci jā un ne mi tī gi rak
sta sū dzī bas bez īs ta pa ma ta. Mans 
pie dā vā jums ir un pa liek, ka paš val
dī bā ne va ja dzē tu būt «po zī ci jām» un 
«opo zī ci jām», mums vis iem ir jā strā
dā ko pā no va da la bā, lai tā vārds iz
ska nē tu la bā no zī mē. Jā aiz mirst tā da 
per so nī gās sla vas ie gū ša na caur 
skan dā liem, jo tas, pro tams, trau cē 
arī ri si nāt no va da jau tā ju mus, ja pir
mais jau tā jums, ie ro do ties mi nis tri jā, 
ir – «Kas jums īs ti tai no va dā no tiek? 
Kas tad at kal jums tur ir no ti cis?» 
Kaut gan īs te nī bā no ti cis nav ne kas, 
mēs tie šām ļo ti god prā tī gi, cī tī gi strā
dā jam, lai no vads at īs tī tos. Tas ir 
bez mēr ķīgs lai ka, ener ģi jas un arī 
nau das tē riņš, ta ču jeb ku rā ga dī ju mā 
tas ne mai na to, ka ko pu mā mēs vir
zā mies sa mē rā strau ji pa rei za jā vir
zie nā, un par to ir gan da rī jums. 

Es mu arī ļo ti prie cīgs, ka cil vē ki 
nāk ar sa vām ide jām, bied rī bas un 
jaun ie ši ak tī vi ie sais tās, mēs esam 
un bū sim at vēr ti sa dar bī bai, kas ir 
vēr sta uz to, lai mēs la bāk dzī vo tu.
Kur pats rodi enerģiju būt klāt

gandrīz visos novada pasākumos,
iesaistīties lielo pasākumu organi
zēšanā,darbagrupuvadīšanā,pabūt
piecilvēkiem?Kasdodtolādiņu?
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Mums ir   

Turpinājums 3.lappusē

Turpinājums no 1.lappuses

Šogad Melodiskās mūzikas svētkos «Bumerangs» spēlēs «zelta sastāvā» kā toreiz

Vents Armands Krauklis, atklājot Cimzes 200.jubilejas gadu Valkā
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– Skrē jiens daž brīd ir ār prā tīgs, 
bet ta jā pa šā lai kā do mā ju, ka ir ār
kār tī gi sva rī gi cen sties aiz braukt arī 
uz pa gas tiem, pie da lī ties pa gas tu 
sko las iz lai du mā vai ap sveikt sko lē
nus pir ma jā sep tem brī, vien kār ši pa
ru nāt ar cil vē kiem. Gri bē tos vēl vai
rāk tik ties un ru nāt ar cil vē kiem, 
paš laik ma na lie lā kā pro blē ma ir in
ten sī vais dar ba gra fi ks, kas ir sa likts 
pa mi nū tēm tā, ka ne iz nāk lai ka 
vien kār ši ap sēs ties ar cil vē ku un 
stun du pa ru nāt, jo vien kār ši nav tās 

stun das. Tā kā paš laik mēs vi sās jo
mās gri bam vir zī ties uz priekš u, cik 
viens ie spē jams ātr i, to stun du pie
trūkst. 

Es dzī vo ju lau kos, mums ar ģi me
ni nu le kā ta pu si jaun a mā ja, ku rai ir 
pla ša ap kār tne. Var teikt, ka man ir 
lau ku dzī ves veids – mā jas, ap kār t
nes sa kop ša na ir ļo ti brī niš ķīgs re
lak sā ci jas veids. 

Kat rā zi ņā, spē ku dod da ba, ģi me
ne un drau gi. Ne at ka rī gi no tā, cik 
es mu aiz ņemts, es tie šām vien mēr 
cen šos ar prie ku uz ņemt mā jās drau
gus, tas man sa gā dā prie ku.

 Man ļo ti pie trūkst re gu lā ras 
mu zi cē ša nas, jo arī tas ir brī niš ķīgs 
veids kā uz lā dē ties. Tā pēc īpašs 
prieks būs pie da lī ša nās Me lo dis kās 
mū zi kas svēt kos, kas būs lie lisks ie
mesls sa tikt drau gus, ko lē ģus un ra
dīt kaut ko jaun u, kas, pro tams, ra
do šiem cil vē kiem, pie ku riem pie de
ru arī es, ir ļo ti sva rī gi. 

Pro tams, vis vai rāk pa līdz ģi me
nes at balsts un tas, ka dzī vo jam lau
ku vi dē, ku ru pa ši vei do jam tā du, 
kā du vē la mies. Un tā es arī sa re dzu 
no va da at  īs tī bu. Tas, ka katrs sa
kopj sa vu dzī ves vie tu un ne daudz 

vai rāk.
Gri bē tos, lai cil vē ki kļū tu at vēr tā

ki. No vads ir mazs, un mums ir vis as 
ie spē jas no va du iz vei dot tie ši tā du, 
par kā du mēs sap ņo jam. Kat ram sa
kop jot sa vu stū rī ti, katrs mū su ma
zais stū rī tis var vei dot vie nu lie lu 
skais tu Lat vi ju. Tā cil vēks var pa da
rīt sa vu dzī vi piln vēr tī gu un lai mī
gu. Har mo nis ki strā dā jot, dzī vo jot, 
piln vei do jot se vi paš dar bī bā māk slā, 
la sot grā ma tas, spor to jot. Mums ir 
vis as ie spē jas! v

3
Numura INTERVIJA [

Turpinājums no 2.lappuses

Pagastos: KĀRĶOS

8.un9.augustāKārķosnotiks
Pagastasvētki.Iecerētastra
dicionālas aktivitātes, taču

būsarīdaudzasjaunaslietas.Kār
ķēnieši aicina svētkos piedalīties
savējos,radus,draugusunikvienu,
kuršvēlasizbaudītskaistuaugusta
otrāsnedēļasnogali.

Do māts ir par vi sām pa au dzēm 
un da žā dām in te re sēm. Gal ve nais šo 
svēt ku mēr ķis – mā jas un ko pī bas sa
jū ta. Tā pēc arī ie ce rē ta mā ju viet vār
du no rā žu kon kur sa uz va rē tā ju ap
bal vo ša na, viet vār du no rā žu fo to iz
stā de, pēc spor tis kās ak ti vi tā tēm būs 
ko pī ga plak šu put ras bau dī ša na. 
Kon cer tā uz ska tu ves kāps lie li un 
ma zi kār ķē nie ši, ku ri Kār ķos ne dzī
vo, bet sir dī jo pro jām vi ņi vis i ir mū
sē jie.

Pa gas ta svēt ki aiz sāk sies piekt

dien, 8.augus tā ar zie du kār to ša nu 
pa gas ta cen trā, bi ju šās kār ķē nie tes 
Za nes Stu den tes mo der nās māk slas 
dar bu iz stā des un jaun ie šu spor ta 
god al gu iz stā des at vēr ša na, ku ru ve
cā ku un vec ve cā ku sak nes ir Kār ķos. 
Pulk sten 18.00 pa re dzēts ve lo brau
ciens da žā dām ve cu ma gru pām ar 
in te re san tiem uz de vu miem. Pulk s
ten 20.00 – Kār ķu ama tier te āt ra ie
stu dē ju mā Ani tas Grī nie ces lu ga 
«Pu ķu bro kas tis».

Sest die nas rīts sāk sies ne pa ras ti – 
pulk sten 7.00 būs pa gas ta ie dzī vo tā
ju mo di nā ša nu. Kā – tas no slē pums. 
To iz bau dīs ik viens, kas nak šņos pa
gas ta cen trā. Pulk sten 8.00 Zo lī tes 
tur nīrs tau ta na mā, pulk sten 10.00 
Lus tiņ dru vā Kār ķu tau tas na ma bēr
nu te āt ra iz rā de «Kas man par to 
būs», pēc tam bēr nus pie sko las gai
dīs pie pū ša mās at rak ci jas un vai rā
kas ci tas in te re san tas iz klai des. 

Pulk sten 12.00 svēt ku uz ru nas, mā ju 
viet vār du no rā žu kon kur sa uz va rē
tā ju ap bal vo ša na, māj ra žo tā ju tir
dziņš, bu fe te, spor tis kas ak ti vi tā tes, 
kas so lās būt ļo ti in te re san tas. Ko
man du sa cen sī bas būs di vās dis cip
lī nās – dvieļ bo lā un jaut rī bas sta fe tē. 
In di vi du āli va rēs sa cen ties šaut ri ņu 
me ša nā, šau ša nā, cī ņās virs dub ļu 
van nām, kas tin gā (mak šķe rē ša nā), 
bas ket bo la so da me tie nos, mās res
tlin gā un vai rā kās ci tās ak ti vi tā tēs. 
Pie mu zi kā lās sie nas ik vie nam ne
pa ras tā vei dā būs ie spē ja iz spē lēt 
Kār ķu him nu vai kā du ci tu sev mī ļu 
me lo di ju. Pulk sten 16.00 ko pīgs lau
nags. Pulk sten 20.00 kon certs «No 
ma li ņu ma li ņām», kas sa sauks ko pā 
dzie do šos kār ķē nie šus, ku ri ik die nā 
dzī vo cit viet. Pulk sten 22.00 tau tas 
na mā bal le, spē lēs gru pa «Ali an se», 
ie eja – bez mak sas.  Bal le līdz pir ma
jiem gai ļiem.

 Ja vai cā jam kā za ķis pra sa zvē
riem  Kas man par to mums būs, ja 
to vi su re dzē šu?  At bil de ir vien kār
ša – svēt ku prieks, kas dos spē ku ik
die nai. v

KārķēniešigatavojasPagastasvētkiem
Teksts: SandraPilskalne

vis as ie spē jas!

1989.ga da 
23.augus

tā vi su trīs to
laik vēl PSRS 
oku pē to Bal ti
jas val stu pil so
ņi sa de vās ro
kās, iz vei do jot 
dzī vo ķē di – 
Bal ti jas ce ļu –  
no Tal li nas līdz Viļ ņai un tā dē jā di pa u
žot igau ņu, lat vie šu un lie tu vie šu ne ap
strī da mo gri bu at jau not sa vu val stu 
ne at ka rī bu. Pie mi not šo vēs tu ris ki vie
no jo šo mir kli Bal ti jas tau tu vēs tu rē, arī 
Val kā, tā pat kā daudz viet ci tur Lat vi jā, 
Lie tu vā, Igau ni jā, būs ie spē ja no stip ri
nāt vie no tī bu, sa do do ties ro kās, vie no
jo ties ko pī gās dzies mās, zie du un gais
mas ce ļa vei do ša nā. Pa sā ku mu ar pat ri
otis ko dze ju kup li nās dzej nie ki no Lie
tu vas, Lat vi jas un Igau ni jas, dzies mas 
akus tis kās ģi tā ras pa va dī ju mā un fo to 
re pro duk ci ja par lai ku pirms 25 ga
diem.

Nā kot uz pa sā ku mu, lū dzam līdz i 
pa ņemt zie dus un sve cī tes, lai vei do tu 
sim bo lis ku zie du un gais mas ce ļu! v

23.augus tā plkst. 20.00 
Val kā Lu ga žu lau ku mā 

no tiks pa sā kums «Bal ti jas 
ceļš – gais ma brī vī bai»

Saeimas vēlēšanas notiek 
piecos vēlēšanu apgabalos, 
un tajās jāievēl 100 Saeimas 

deputātu. Katrā apgabalā būs at
šķirīgi kandidātu saraksti.

Tiesības piedalīties Saeimas vē
lēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, 
kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 
18 gadu vecumu.

Saeimas vēlēšanās vēlētāju uz
skaitei nelieto vēlētāju reģistru. Bal
sotājus reģistrē vēlēšanu iecirknī, 
izdarot atz īmi vēlētāja pasē.

Tomēr ņemot vērā, ka šobrīd 
valstī ir aptuveni 24 000 pilsoņu, 
kuru vienīgais personu apliecinošais 
dokuments ir personas apliecība 
(eID), Saeima šā gada 14.jūlijā at
balstīja grozījumus Saeimas vē
lēšanu likumā, kas paredz pirms 
12.Saeimas vēlēšanām izsniegt šiem 
vēlētājiem personalizētu vēlētāja 
apliecību.

Līdz ar to vēlētāji, kuru rīcībā ir 
tikai personas apliecības (eID), ir 
aicināti laikus noformēt Latvijas pil
soņa pasi vai no 22.septembra līdz 
3.oktobrim izņemt vēlētāja apliecību. 
Vēlētāja apliecību varēs saņemt bez 
maksas tajā Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, 

kur tika izsniegta vēlētāja personas 
apliecība (eID). Lasīt vairāk CVK 
mājas lapā.

Valkas novadā darbosies 7 ie
cirkņi, tie paši, kas bija noteikti uz 
Eiropas parlamenta vēlēšanām: Vē
lēšanu dienā 4.oktobrī vēlēšanu 
iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 
līdz 20.00.

Novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājs 2014.gada 8.jūlijā ir 
noteicis iecirkņu komisijas locekļu 
kandidātu pieteikšanas termiņu no 
2014.gada 8.jūlijā līdz 1.augustam. 

Komisijas jāizveido līdz 25.au
gustam.

Normatīvie dokumenti un ie
cirkņa komisijas locekļa pieteikuma 
veidlapa pieejama Centrālās vē
lēšanu komisijas mājas lapā www.
cvk.lv, sadaļā «12.Saeimas vēlēšanas, 
Tiesību akti, instrukcijas, veidlapas. 
Iecirkņa komisijas locekļa kandidāta 
pieteikums».

Pieteikumi jāiesniedz Valkas no
vada vēlēšanu komisijas sekretārei 
Mārai Apinei Klientu apkalpošanas 
centrā, Beverīnas ielā 3, Valkā. v

2014.gada4.oktobrī12.Saeimasvēlēšanas
Teksts: RolandsRastaks, Valkas novada 
vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Nr. 
p.k.

Iecirkņa 
numurs

Iecirkņa nosaukums Adrese

1. 884 Pilsētaskultūrasnams Emīla Dārziņa iela 8, Valka,
 Valkas novads, LV4701

2. 885 Mākslasskola Beverīnas iela 5, Valka, 
Valkas novads, LV4701

3. 894 Ērģemespamatskola Ērģemes skola, Ērģeme, 
Ērģemes pagasts, Valkas 

novads, LV4711
4. 898 Kārķupagasta

pārvalde
Ausmas, Kārķi, Kārķu pagasts, 

Valkas novads, LV4716
5. 906 Lugažumuiža Lugažu muiža, Lugaži, Valkas 

pagasts, Valkas novads, LV4701
6. 908 Vijciemapagasta

pārvalde
Dalderi, Vijciems, Vijciema 

pagasts, Valkas novads, LV4733
7. 909 Zvārtavaspagasta

pārvalde
Luturskola, Stepi, Zvārtavas 

pagasts, Valkas novads, LV4735
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Jū ni ja vi dū Val kas no va da do
mes priekš sē dē tājs Vents Ar
mands Krauk lis un Dzim tsa

rak stu no da ļas va dī tā ja Mā ra Zel ti ņa 
de vās sveikt 3 lau lā tus pār us, ku ri 
no svi nē ju ši Zel ta kā zas.

Pir mos do me sveikt de vās vij cie
mie šus – Ri har du un An nu Pod kal
nus. Lau lā tais pār is svei cē jus vies
mī lī gi sa gai dī ja sa vās mā jās – Smil te
nes un Val kas šo se jas pa šā ma lā. An
na pa stās tī ja, ka abi ir pa zīs ta mi kopš 
bēr nu die nām, dzī vo ju ši kai mi ņos. 
Tā arī sa ska tī ju šies un ap pre cē ju šies. 
Viss mūžs tur pat Vij cie mā arī aiz va
dīts. Iz au dzi nā tas 2 mei tas – vie na 
šo brīd dzī vo Stren čos, bet ot ra mei ta 
– tur pat Vij cie mā. Vi ņa esot la ba tor
šu ce pē ja, pie da lī ju sies arī Val kas 
no va da pir ma jā Kū ku un tor šu kon
kur sā, kas no ti ka šā ga da mar tā. Ar 
mei tas cep to tor ti pār is cie nā vie sus, 
un tā ir skais ta – ro tā ta ķir šiem un 
svies ta ro zī tēm un gar da. Pār is le po
jas arī ar di vām maz mei tām un di
viem maz dē liem. Il ga jai ko pā bū ša
nai ne kā du īpa šo no slē pu mu ne esot 
– Ri hards ir mie rī gas da bas, bet An
na vien mēr cen šas pie lā go ties. Tā 
har mo ni jā un sir snī bā šķi ra mies no 
brī niš ķī gā pār a, lai ce ļu mē ro tu tā lāk 
pie Ine ses un Iman ta Len šiem.

Lau lā tie drau gi pa va sa ru ap me
tu šies dār za mā ji ņā pie Bēr ze ze ra. 
Vie sus ar sa vu dzies mu sa gai da gai
lis. Ine se stās ta, ka ie pa zi nu šies Jaun
ga da bal lē Ķo ņos, vē lāk Rū jie nā ap
pre cē ju šies. Uz Val ku pār cē lu šies, jo 
šeit pie dā vāts darbs. Ine se vi su dar
ba mū žu strā dā ju si vie nā dar ba vie tā 
– Lauk teh ni kā. Iz au dzi nā tas 2 mei
tas, ir 4 maz bēr ni un 8 maz maz bēr
ni. Kā sme jas lau lā tie, bēr nu pul ciņš 
iz kai sīts pa vi su pa sau li – tie dzī vo 
gan An gli jā, gan Iz ra ēlā, Vā ci jā. Pār is 
ir īsts op ti mis ma ie mie so jums. Dār
za un mā jas dar bi gan vai rāk gul stas 
uz Iman ta ple ciem.  Uz tei ca ma ir na
ma tē va rū pī ba, ar kā du iz ra vēts sak
ņu dārzs – ne vie nas pa šas ne zā les. 
Abu acis mirdz un esam no pār a 
smē lu šies dzī ves prie ku, kas uz lā dē ja 
vēl il gam lai kam.

Šo mē nes do me svei ca arī Edu ar du 
un Na dež du Vas ko vus, ku rus ap kār
tnē pa zīst kā krāš ņa dār za īpaš nie
kus. Ie nā kot pa gal mā, acis prie cē pu
ķes pil nā plau ku mā. Abi lau lā tie 
drau gi dzi mu ši Ka zah stā nā, kur arī 
ie pa zi nu šies un ap pre cē ju šies. At
brau ku ši uz Val ku 50. – 60.ga dos. Sā
ku ši strā dāt kol ho zā un ie ko pu ši mā
jas. Pār is stās ta, ka mā jas bi ju šas ļo ti 
no lais tas. Ta gad te viss ir ie kopts un 
var re dzēt, ka viss ir da rīts ar ap brī

no ja mu rū pī bu. Ie brau cot sē tā ir re
dza ma no rā de – nikns suns, to mēr 
tas ti kai pār is rei žu ie re jas un, mū su
prāt, smai da. Mā jas saim nie ki vie
siem bi ja sa rū pē ju ši jau ku cie nas tu 
– be la šus un mel no tē ju ar sal do krē
ju mu, Ka zah stā nas gau mē. Be la ši ir 
vien rei zē ji gar di. Laiks aiz rit ne ma
not pa tī ka mās sa ru nās, pār is pa stās

ta par sa vu ģi me ni. Ir iz au dzi nā ti 2 
bēr ni – dēls un mei ta, abiem ir 3 maz
bēr ni. Ģi me ne un darbs al laž ir tie, 
kas pār ī uz tur mo žu mu.

Sa kām sir snī gu pal dies mū su zel
ta pār iem par vies mī lī bu un mī ļo uz
ņem ša nu sa vās mā jās! No vēlam ve
se lī bu, lai mi, lab klā jī bu un tik ša nos 
di man ta kā zās! v

SveicammūsuZeltapārus!

Jūnijs matos –  Rihards un Anna Podkalni

Zeltavērtības

Dometurpinasveiktzeltapārus
Teksts un foto: GundegaVeinberga

Ar darbu un mīlestību iespējams viss – Eduards un Nadežda VaskoviAr mīlestību vien – Imants un Inese Lenši

[

26.jū ni jā sē dē Val kas no va da 
do me vien bal sī gi pie ņē ma 
lē mu mu par ob li gā tā iz glī tī

bas ve cu ma bēr nu bez mak sas ēdi nā ša
nu pirms sko las iz glī tī bas ie stā dēs un 
gru pās. No va dā ir ne daudz vai rāk par 
100 pirms sko las ve cu ma bēr nu. Līdz šim 
ti kai 1. – 2.kla šu sko lē ni sa ņem bez mak
sas ēdi nā ša nu, ko no dro ši na valsts.

Val kas no va da do me sa vu ie spē ju ro
be žās kon ske ven ti cen šas uz la bot de mo
grā fi s ko si tu āci ju sa vā paš val dī bā. «Ce
ram, ka at balsts pa lī dzēs ģi me nēm un 
ro si nās iz šķir ties par vēl kā du bēr nu. Šis 
ir viens no vai rā kiem pa sā ku miem, lai 

vei ci nā tu bēr nu skai ta pie au gu mu ģi
me nēs,» stās ta Val kas no va da do mes 
priekš sē dē tājs Vents Ar mands Krauk lis.

Mai jā Val kas no va da do me no lē ma 
pa lie li nāt pa bal stu jaun dzi mu šo bēr nu 
ve cā kiem, iz mak sā jot to di vās da ļās: 
pēc bēr na pie dzim ša nas un pēc bēr na 
vie na ga da sa snieg ša nas. «At balsts 
jaun ajām ģi me nēm va ja dzīgs ne ti kai 
bēr nam pie dzim stot, bet arī vē lāk, sa
snie dzot vie na ga da ve cu mu,» skaid ro 
paš val dī bas va dī tājs. «Tā pat do me dar
bo jas pie iz glī tī bas in fra struk tū ras uz
la bo ša nas un sa kār to ša nas, lai bēr niem 
bū tu pie eja ma kva li ta tī va gan ob li gā tā, 
gan in ter ešu iz glī tī ba. Strā dā jam pie tā, 
lai Val kas no va da paš val dī ba bū tu 
drau dzī ga ģi me nēm ar bēr niem.» v

At bal sta bez mak sas ēdi nā ša nu ob li gā tā iz glī tī bas 
ve cu ma bēr niem pirms sko las iz glī tī bas ie stā dēs

Teksts: GundegaVeinberga, 
priekš sē dē tā ja sek re ta ri āta sek re tā re
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Stip ras ģi me nes un dzim tas 
ir tās vēr tī bas, uz ku rām 
bal stās pa gasts, no vads un 

Lat vi ja. Kār ķos vie na no šā dām ir Il
gas un Kār ļa Vī lis te ru ģi me ne un vi
ņu dzim ta. Va sa ras vi dū Il ga un Kār
lis Kār ķu tau tas na mā pul cē ja ra dus 
un drau gus, lai ta jā pa šā vie tā, kur 
pirms 50 ga diem slēg ta lau lī ba, ta
gad svi nē tu Zel ta kā zas.

Tau tas nams Il gas un Kār ļa dzī vē 
ir īpa ša ēka. Ar to sais tās dau dzi no
zī mī gi dzī ves no ti ku mi – ta jā vi ņi 
viens ot ru ie pa zi na un sa de jo jās uz 
mū žu, svi nē tas Ru bī na un Zel ta kā
zās. «Mums pa tīk svēt ki!» dzī ves
prie cī gi teic Il ga, kas sa vu ener ģi ju 
un sirds sil tu mu vi su mū žu at de vu si 
sa bied rī bai, vien mēr ga ta va būt dzī
ves vir pu lī. Zel ta kā zu svi nī bās pie
da lī jās vai rā ki vie si, ku ri bi ja kā zās 
pirms 50 ga diem. Ģi me ni svei ca arī 
Val kas no va da do mes priekš sē dē tājs 
Vents Ar mands Krauk lis un Val kas 
no va da Dzim tsa rak stu no da ļas va dī
tā ja Mā ra Zel ti ņa. 

Kaimiņujauniešumīlestība
Kār ļa bēr nī ba aiz ri tē ja «Le jas jāņ

glo žos» bla kus Il gas dzim tas mā jām. 
Kār lis ir zars no lie lās kup lās Vī lis te
ru dzim tas, kas sa vas sak nes iz pē tī
ju si jau 8 pa au dzēs. Vi ņam dzī ve ne 
vien mēr bi ju si me dus mai ze, kaut 
gan Kār ļa spe ci ali tā te ir biš ko pis. 
«Ātr i zau dē ju mā ti – 13 ga du ve cu
mā. No ti ka tra ģē di ja – mam ma no
kri ta no kūts aug šas un no si tās. Augu 
se šu bēr nu ģi me nē. Dzī vē daudz pa
lī dzē ja audžu mam ma Kris tī ne. Da
žam īs tā mam ma nav tik la ba, cik 
man la ba bi ja audžu mā te,» atz  īst 
Kār lis. Vi ņa dzī ves pil nā lo ze no teik
ti ir sie va Il ga, ku rai bēr nī ba aiz ri tē ja 
Tur nas «Le jas kuk ros», bet skais tās 

at mi ņas sais tās arī ar tē va dzim to 
mā ju «Lū sām» Vē ve ros. Il gas vec tēvs 
bi ja skro de ris, arī tēvs pra ta šūt. 
«Man ag ri no mi ra mam ma. Ļo ti no
zī mīgs cil vēks ma nā dzī vē bi ja tēvs. 
Lai kam no vi ņa ma nī dar bī gums un 
ener ģi ja,» atz  īst Il ga. 

Kār lis pēc die nes ta ar mi jā sā ka 
strā dāt Kār ķu sov ho zā par šo fe ri. Il
gas pirm ā dar ba vie ta pēc me di cī
nas sko las ab sol vē ša nas bi ja Kār ķu 
slim nī ca. Ap pre co ties jaun ā ģi me ne 
dzī vo ja «Pils kal nos», ta ču dzī ves 
gai tā uz cel ta paš iem sa va mā ja – 
«Gun de gas», ku ras celt nie cī bā pie
da lī jās arī Il ga. 

Neviensdarbsnavpargrūtu
«Kat ru die nu dzī vo ju ar prie ku. 

Lai kam nav dar ba, ko ne es mu da rī
ju si. No sēt nie ka līdz priekš nie kam,» 
smej Il ga. Vi ņa ir bi ju si Kār ķu pa gas
ta pa do mes priekš sē dē tā ja, strā dā ju
si slim nī cā, ap tie kā, bēr nu dār zā, vei
ka lā, pas tā, pa dom ju lai kā bi ju si arī 
par ti jas sek re tā re, ta ču Il ga ne kad 
cil vē kiem ideo lo ģi ju ne uz spie da, bet 
cen tās ri si nāt saim nie cis kas lie tas. 
Pa gas ta pa do mes priekš sē dē tā jas 
ama tā no zī mī gā kais no ti kums bi ja 
pa dom ju Lat vi jas ka ro ga no mai ņa 
pret sar kan balt sar ka no ka ro gu un 
Pe lē kā ak mens uz stā dī ša na po li tis
ka jos vē jos cie tu ša jiem kār ķē nie šiem. 
Sā ko ties At mo dai no di bi nā ta zem
nie ku saim nie cī ba. Par tā diem cil vē
kiem kā Il ga un Kār lis sa ka – dar bi 
šķi ras. Vi ņi at rod lai ka vis am – dar
bam, va ļas prie kiem, bēr niem un 
maz bēr niem. Il ga dau dzus ga dus bi
ja Kār ķu ama tier te āt ra re ži so re un 
šo brīd tur jo pro jām dar bo jas kā ak
tri se, kā arī de jo tau tas na ma se ni oru 
de ju ko pā «Vēl zie dam». Vi ņa ar pa
gas ta ie dzī vo tā jiem bie ži ir ko pā arī 
skum jos brī žos – dau dzās kār ķē nie
šu bē rēs bi ju si iz va dī tā ja.

Bērni,mazbērniuntuvinieki
–lielākādzīvesvērtība

Il ga un Kār lis iz au dzi nā ju ši di vus 
bēr nus – mei tu Zan du un dē lu Jā ni, 
ta gad vi ņus prie cē čet ri maz bēr ni – 
Di ta, Ven di ja, Rei nis un Ma dars. 
«Vec mā mi ņa un vec tē tiņš mū žam 
de jo. At sau cī gi, iz pa lī dzī gi un at rak
tī vi! Lau lī bas dzī ves eta lons,» tie ir 
ti kai da ži no Zel ta kā zu vie su vēr tē
ju miem, kas rak stu ro to, cik dzim tai 
no zī mī ga Vī lis te ru ģi me ne un vi ņas 
de vums sa bied rī bai. 

Il ga un Kār lis atz  īst, ka sa ska nī gā 
mū ža no slē pums ir sa ti cī ba. «Ne kad 
mū ža ne esam sa strī dē ju šies. Ti kai 
vie nu rei zi Il ga ma nis dēļ rau dā ju si 
– li ku mā cī ties šo fe ra kur sos. Ta ču 
šis strīds bei dzās lai mī gi – Il gai ie pa
ti kās braukt un nu jau vai rā kas ma
šī nas bi ju šas,» stās ta Kār lis.  Sa ti cī ba 
ir lie la dzī ves māk sla, ko ne katrs 
prot. Il gai un Kār lim tā vien mēr bi ju
si kā zel ta at slē dzi ņa lai mī gai lau lī
bai. v

Saskanīgasdzīvesnoslēpums

Katru dienu dzīvojam ar prieku – Ilga un Kārlis Vīlisteri

SveicammūsuZeltapārus!
Zeltavērtības [5

Teksts un foto: SandraPilskalne

Vei ci not sa kār to tu un ie dzī
vo tā jiem pie eja mu za ļo te
ri to ri ju at  īs tī bu Val kas pil

sē tā, šā ga da ap rī ļa do mes sē dē ti ka 
no lemts par me ža par ka iz vei di Val
kā. Ti ka uz sāk ta ski ču pro jek ta iz
strā de un no 14.jū li ja ar ski ču pro jek
ta pil no ver si ju ie dzī vo tā ji var ie pa
zī ties Be ve rī nas ie las 3 fo ajē, kur ie
spē jams ap lū kot me ža par ka te ri to ri
ju plā no ju mus un iz teikt sa vas ide jas 
un vēr tē ju mu. Vie dok li var iz teikt, 
aiz pil dot an ke tas, kas ir sa ņe ma mas 
pie klien tu ap kal po ša nas spe ci ālis
tes. Pub lis kā ap sprie ša na no tiks līdz 
8.augus tam.

Stās ta pro jek ta iz strā dā tā ja, aina
vu ar hi tek te Jo lan ta Kri vi ņa: «Do mei 
bi ja ini ci atī va iz strā dāt Me ža par ka 
pro jek tu, jo pil sē tā ir pla ša te ri to ri ja, 
bet nav lab ie kār to tas vie tas, kur at
pūs ties. Ko pu mā pro jek tā ir 3 da ļas. 
Šo brīd ir iz strā dā ta te ri to ri ja ap Val
kas pa mat sko lu un Strau tu ie lu.

Val kas pa mat sko las te ri to ri ju plā
no jot, ti ka ņem tas vē rā sko lē nu in te
re ses un va ja dzī bas. Mū su vē lē ša nās 

ir, lai vi ņiem bū tu vēl me pa va dīt 
lai ku brī vā da bā».

«Pro jek ta ie tva ros pie dā vāts 
uz stā dīt arī jaun as spor ta ie kār
tas, ku ras va rē tu iz man tot ne ti
kai sko lē ni, bet arī ci ti ie dzī vo tā
ji. Do mā jām arī, lai bū tu pie mē
ro tas ta kas bla kus me žā, kur brī
vo lai ku va rē tu pa va dīt skrie not, 
pa stai gā jo ties un nū jo jot. Sa gai
dām, ka cil vē ki pie da lī sies un iz
teiks vie dok li gan par to, kas ir 
iz strā dāts, gan to, ko vi ņi vē las 
re dzēt», iz teikt vie dok li aici na 
ar hi tek te.

Plā no tais me ža parks ap tver 
vai rā kas pil sē tas me žu te ri to ri
jas ar ko pē jo pla tī bu 37 ha (sk. 
«Te ri to ri jas no viet ne pil sē tas 
kon tek stā»), te ri to ri ja tiks at  īs tī
ta vai rā kās kār tās un pos mos. 
Te ri to ri jai plā no ta ko pē ja at  īs tī
bas vī zi ja, ta ču kat ram no ga ba
lam ne daudz ci ta kon cep ci ja.

Pri mā ri pa re dzēts lab ie kār tot te ri
to ri ju ap Val kas pa mat sko lu, te ri to ri
ju starp Pe de les upi un Strau tu ie lu, 
te ri to ri ju starp Strau tu, Rū jie nas un 
Ausek ļa ie lu. Ša jā te ri to ri jā tiek ak tu

ali zē ti jau tā ju mi par dro šu, kva li ta tī
vu un in te re san tu ār tel pu sko lē niem, 
kā arī pa stai gu un kro sa ta kām, at
vēr tiem spor ta un ro ta ļu lau ku miem.

Ja ro das jau tā ju mi par me ža par ka 
kon cep tu, aici nām griez ties Val kas 

no va da būv val dē, Se mi nā ra ie lā 9.
Ie tei ku mu an ke tu var aiz pil dīt arī 

elek tro nis kā vei dā, ko at ra dī siet Val
kas no va da mā jas la pā www.val ka.lv

An ke tu sū tīt uz epas tu:
 jo lan ta.kri vi na@val ka.lv v

VēlvarizteiktpriekšlikumusMežaparkaskičuprojektam
Teksts: ZaneBrūvere
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•	Piešķirt finansējumu 850 € jaunie
šu nometnei «Kur Skolnieku rotas 
karogs plīvo».
•	Atbalstīt bibliotēkas dalību Vidze
mes plānošanas reģiona Vidzemes 
kultūras projektu konkursā «Biblio
tekāru profesionālās kompetences 
pilnveide – pamats kvalitatīvu kul
tūras pakalpojumu sniegšanai» 790 
€ apmērā. Projekta atbalstīšanas ga
dījumā piedalīties ar līdzfinansējumu 
375 €. 
•	Apstiprināt īres maksas peļņas 
daļu un īres maksā ietilpstošo ap
saimniekošanas maksas daļu. Īres 
maksa un maksa par dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanu un apsaimnie
košanu stājas spēkā 2015.gada 1.jan
vārī. SIA «Valkas Namsaimnieks» 
brīdināt dzīvokļu īrniekus par īres 
maksas paaugstināšanu likumdo
šanā noteiktā kārtībā.
•	Izstrādāt un iesniegt projekta ie
sniegumu «Publiskointernetapiee
jaspunktuattīstībaValkasnovadā» 
Valsts reģionālās atīstības aģentūrā 
Eiropas Reģionālā atīstības fonda 
programmas «Infrastruktūra un pa
kalpojumi» 3.2.2.2. aktivitātes «Pub
lisko interneta pieejas punktu at
tīstība» ietvaros. Kopējās atiecinā
mās projekta izmaksas 38584,71 €, 
ERAF līdzfinansējums 85% vai 
32797,00 €, Valkas novada domes 
līdzfinansējums 5787,71 €, t.sk., 12% 
Valkas pašvaldības budžeta finan

sējums (4630,17 €) un 3% Valsts 
budžeta dotācija pašvaldībām 
(1157,54 €). Projekta atbalstīšanas ga
dījumā nodrošināt nepieciešamo 
līdzfinansējumu 15% no kopējām 
projekta atiecināmajām izmaksām 
jeb 5787,71 €.
•	Apstiprināt izcenojumu sporta zā
les Varoņu ielā 35B, Valkā sniegta
jiem maksas pakalpojumiem:
1.1. sporta zāles izmantošana gru
pām līdz 10 cilvēkiem (ieskaitot) par 
vienu stundu – 4,13€ bez PVN;
1.2. sporta zāles izmantošana gru
pām sākot no 11 cilvēkiem par vienu 
stundu – 5,79 € bez PVN;
1.3. sporta zāles izmantošana indivi
duālajiem apmeklētājiem par divām 
stundām:
1.3.1. pieaugušie – 0,58 € bez PVN,
1.3.2. bērni no 7 līdz 16 gadu vecum
am – 0,40 € bez PVN (PVN netiek 
piemērots).
1.4. sporta zāles izmantošana re
ģiona, valsts līmeņa sacensībām un 
citām aktivitātēm par vienu stundu:
1.4.1. līdz 50 dalībniekiem (ieskaitot) 
– 8,68 € bez PVN,
1.4.2. sākot no 51 dalībnieka – 13,22
€ bez PVN.
•	Apstiprināt izcenojumu cīņu zāles 
Semināra ielā 27A, Valkā izman
tošanai grupām par vienu stundu – 
4,96 € bez PVN.
•	Apstiprināt izcenojumu Vijciema 
tautas nama zāles un skatuves no

mai nekomerciāliem pasākumiem 
par vienu stundu – 9,09 € bez PVN. 
Zāles un skatuves nomai ko
merciāliem pasākumiem par vienu 
stundu – 14,05 € bez PVN. Mē
ģinājumu telpas un 3.grimētavas no
mai komercdarbībai par vienu stun
du – 2,48 € bez PVN. Zāles kopā ar 
labierīcībām un ģērbtuvi nomai ne
komerciāliem pasākumiem par vi
enu stundu – 6,61 € bez PVN. Zāles 
kopā ar labierīcībām un ģērbtuvi no
mai komerciāliem pasākumiem par 
vienu stundu – 9,91€ bez PVN. Pa
līgtelpu nomai rīkojot pasākumus 
atbilstoši nepieciešamo telpu kvad
ratūrai par vienu kvadrātmetru 
stundā – 0,034 € bez PVN.
•	Apstiprināt bezmaksas ēdināšanas 
izdevumus vienam obligātā izglītī
bas vecuma pirmsskolas izglītoja
mam nepārsniedzot 1,14 € dienā. Ja 
faktiskie izdevumi ir lielāki, tad 
starpību sedz vecāki no saviem 
līdzekļiem.
•	Nodot atsavināšanai un atsavināt 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejo
šu soli pašvaldībai piederošo nekus
tamo īpašumu Vijciema pagastā: 
«Birzgaļi», kadastra numurs 
9492 006 0110, kas sastāv no neap
būvēta zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu: 9492 006 0110, platība 
1,92 ha.
1. Noteikt izsolē atsavināmam Val
kas novada domes nekustamam 

īpašumam «Birzgaļi»:
1.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) – 
1590,00€;
1.2. nodrošinājuma apmēru 159,00 €;
1.3. atsavināšanas izsoles soli 100,00 €;
1.4. reģistrācijas maksu 40,00 €.
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā 
minētā Nekustamā īpašuma izsoles 
noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Noteikt izsoles laiku un vietu – 
2014.gada 26.augusts plkst. 11.00, 
Semināra ielā 9, Valkā, 1.stāva sēžu 
zālē. 
4. Publicēt sludinājumu par atsavi
nāšanas noteikumu apstiprināšanu 
un izsoli laikrakstos «Latvijas Vēst
nesis» un «Ziemeļlatvija», kā arī mā
jas lapā www.valka.lv.
•	2014.gada 1.septembrī izsniegt ka
tram Valkas novada izglītības iestāžu 
1.klases skolēnam dāvanu karti kan
celejas preču iegādei 15,00 € vērtībā. 
•	Apstiprināt nolikumu Nr.10 «Jāņa 
Cimzes balvas nolikums».
•	Apstiprināt Nolikumu Nr.11 «Kār
ķu pagasta māju vietvārdu norāžu 
konkursa nolikums».
•	Finanšu komitejā ievēlēt deputāti 
KristīniSimonovu.
•	Izglītības, kultūras un sporta ko
mitejā ievēlēt deputāti Kristīni Si
monovu.
•	Rīkot Valkas mežaparka ieceres 
publisko apspriešanu no 2014.gada
14.jūlijalīdz8.augustam. v

1.  Jāņa Cimzes balvu piešķir ik gadu 
Valkas novada pedagogiem par ie
vērojamu un ilggadēju ieguldījumu 
talantīgo skolēnu apzināšanā un iz
glītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās 
pētniecības darba vadīšanā un/vai 
organizēšanā. Jāņa Cimzes balvā ietil
pst diploms un vienreizējā stipendija, 
kuras vērtība ir atkarīga no finanšu 
līdzekļu pieejamības un ziedojumu 
summas, bet nepārsniedz trīs mi
nimālo mēneša algu apmēru pēc 
nodokļu nomaksas. 
2. Balvas tiek piešķirtas par darbību to 
mācību priekšmetu jomās, kurās Lat
vijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrija rīko olimpiādes /konkursus 
ar vismaz 75 dalībniekiem valsts 
mēroga kārtā vai arī Kultūras minis
trija rīko radošās skates, olimpiādes/
konkursus ar vismaz 50 dalībniekiem 
valsts mērogā, valsts mēroga skolēnu 
zinātnisko darbu konkursu, vai arī 
tiek rīkotas Latvijas mēroga atklātās 
olimpiādes ar vismaz 250 dalīb
niekiem.

3.  Galvenie kritēriji Jāņa Cimzes bal
vas piešķiršanai ir:
3.1. pretendenta mācīto skolēnu 
iegūtie apbalvojumi Latvijas mēroga 
olimpiādēs un zinātnisko darbu kon
kursos, kā arī starptautiskās olim
piādēs/konkursos, kuros piedalās vis
maz 5 valstis;
3.2. talantīgo skolēnu vajadzībām iz
strādāti un publicēti mācību lī
dzekļi;
3.3. talantīgo skolēnu izglītošanai pa
redzētu valsts vai reģiona mēroga 
pasākumu organizēšana.
4. ̀Pretendentus Jāņa Cimzes balvai 
izvirza Valkas novada dome vai Val
kas novada izglītības iestādes, vai ci
tas ar izglītību saistītas iestādes, kā 
arī citas personas.
5. ̀ Ikgadējo konkursu izsludina katru 
gadu Valkas novada ziņnešos un in
terneta vietnē www.valka.lv.
6. ̀Jāņa Cimzes balvas piešķiršanai 
kandidātu izvirza līdz kārtējā gada 
20.jūnijam. Balva tiek pasniegta Jāņa 
Cimzes dzimšanas dienā 3.jūlijā. 

7. ̀ Dalībai konkursā jāiesniedz šādi 
dokumenti:
7.1. Rekomendācija vai pamatojums, 
kas satur pretendenta izglītojošās un/
vai zinātniskās darbības raksturoju
mu;
7.2. informācija par pretendenta ie
guldījumu talantīgo skolēnu apzi
nāšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu 
zinātniskās pētniecības darba va
dīšanā un/vai organizēšanā ne mazāk 
kā pēdējos 3 gados, norādot:

7.2.1. konkrētus skolēnu sasniegu
mus pa gadiem atbilstošajās radošā 
darba skatēs, olimpiādēs, zinātnisko 
darbu konkursos;
7.2.2. publicēto mācību līdzekļu, 
metodisko materiālu un citu atbils
tošo izstrādņu sarakstu;
7.2.3. organizatorisko aktivitāšu sa
rakstu, norādot dalībnieku skaitu.

7.3. Pretendenta dzīves gājums (Cur
riculum Vitae), norādot personas 
kodu, mājas adresi, tālruni, epastu).
8.  Dokumentus iesniedz papīra for
mā Valkas novada domes priekšsēdē

tāja sekretariātā, Beverīnas ielā 3, 
Valkā, Valkas novadā, LV  4701.
9.  Dokumentus izskata un par bal
vas piešķiršanu lemj Valkas novada 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunat
nes nodaļas izveidota komisija. Par 
balvas apjomu lemj Finanšu komite
ja.
10.  Komisija var pieprasīt iesnie
dzējam precizēt informāciju un tās 
savlaicīgas nesaņemšanas gadījumā, 
atstādināt pretendentu no konkursa.
11.  Komisija līdz kārtējā gada 30.jū
nijam izvērtē pretendentus un lemj 
par Jāņa Cimzes balvas piešķiršanu.
12.  Gadā tiek piešķirtas ne vairāk kā 
2 Jāņa Cimzes balvas.
13.  Jāņa Cimzes balvu vienai un tai 
pašai personai atkārtoti nepiešķir.
14. 2014.gadā kandidātu izvirzīšana 
līdz 4.septembrim. Komisija kandi
dātus izvērtē līdz 30.septembrim. Bal
va tiek pasniegta oktobra mēnesī Ci
mzes gada noslēguma pasākumā. v

2014.gada11.jūlijāārkārtassēdēpieņemtielēmumi

IzdevumiValkasnovadaprioritāroinvestīcijuprojektuīstenošanai

Nr.
p.k.

Iestāde, 
struktūrvienība

Izdevumi Summa 
EUR

Summa EUR 
ar PVN

Pretendents

1. Valkas novada 
dome

Apkures sistēmas 
rekonstrukcija Semināra iela 29

28 392,39 34 354,79 SIA «Valkas 
būvnieks»

2. Zvārtavas 
pagasta pārvalde

Apkures sistēmas 
rekonstrukcija

4937,46 5974,33 SIA «Valkas 
būvnieks»

3. Sociālās aprūpes 
nams

Lifta rekonstrukcija 42657 51 615,05 SIA «Recept
Holding Lifts»

Kopā 75 987 91 944,17

[

1.	 Lai realizētu Klimatu pārmaiņu finanšu in
strumenta projektu «Kompleksi risinājumi gāzu 
emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā» Nr.
KPFI15.3/112, ņemt aizņēmumu līdz 873 303,49 € 
apmērā no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma 
atmaksu.
2.	 Ņemt aizņēmumu līdz 91944,17 € apmērā izde
vumiem Valkas novada prioritāro investīciju pro
jektu īstenošanai (pielikumā) no LR Valsts kases 
ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
3. Rīkot konkursu «Sakoptākā dzīves un darba 
vieta Valkas novadā 2014» jūlijabeigās–augus
ta sākumā (konkursa nolikums lēmuma 
pielikumā). v

Pielikums
Valkas novada domes 2014.gada 11.jūlija ārkārtas sēdes lēmumam (protokols Nr.10,2.§) 

NOLIKUMS
2014.gada 26.jūnijā    Valkā                   Nr.10

APSTIPRINĀTS
 ar Valkas novada domes 2014.gada 26.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 19.§)

JāņaCimzesBalvasnolikums
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1.	Mērķi
1.1. veicināt Valkas novada iedzīvotāju aktivitātes 
apkārtējas ainavas sakopšanā un labiekārtošanā 
ap savām dzīvojamajām mājām un darba vietām;
1.2. popularizēt apkārtējās vides sakopšanas 
veiksmīgākos risinājumus.
2. Nominācijasunpretendenti
1.1. Konkursā par sakoptāko dzīves vietu un 
darba vietu Valkas novadā tiek vērtēti turpmāk 
uzskaitītie objekti (turpmāk – objekti) un tiks 
noteikti laureāti  šādās nominācijās:

1.1.1. «Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja» 
(Valkas pilsētā, pagastu un ciematu centros);
1.1.2. «Sakoptākā vasarnīca (mazdārziņš)»;
1.1.3. «Sakoptākā lauku sēta» – ģimenes dzīves 
vieta vai zemnieku saimniecība;
1.1.4. «Sakoptākā daudzdzīvokļu māja»;
1.1.5. «Sakoptākais ražošanas vai pakalpojumu 
sniegšanas objekts»;
1.1.6. «Vides odziņa» (mazā arhitektūras forma, 
norādes zīme, augu kompozīcija, ūdenstilpe vai 
cits oriģināls neliela formāta vides elements, kā 
arī neparasta izmēra, formas vai sugas augs vai 
augu kolekcija;
1.1.7. «Pievilcīgais stūrītis» (skatu piesaistoša 
sēta vai atsevišķs tās elements: augs, augu gru
pa, mazā arhitektūras forma u.tml., vērtēšanai 
nepieteiktā objektā, neiegriežoties sētā);
1.1.8. papildnominācijā – «Sakoptākais un sav
dabīgākais daudzdzīvokļu mājas balkons (lodži
ja)».

1.2. Dalībai konkursā līdz2014.gada25.jūlijam
(iesniedzot rakstisku pieteikumu vai paziņojot 
mutiski žūrijas locekļiem vai pagastu pārvaldnie
kiem):

1.2.1. pretendenti var pieteikties paši;
1.2.2. pretendentus var ieteikt jebkurš iedzīvo

tājs vai sabiedriska organizācija;
1.2.3. pretendentus no pagastiem apzina un 
piesaka pagasta pārvalžu vadītāji;

1.3. Pretendentu var pieteikt, ja no viņa ir saņem
ta piekrišana dalībai konkursā.
1.4. Par katru pretendentu ir jānorāda: preten
denta vārds, uzvārds, telefona numurs, objekta 
adrese, objekta īpašnieks (ja tā ir cita persona).
2. Vērtēšana
3.1. Par katru objektu žūrija piešķir 0līdz10bal
les:

3.1.1. nominācijās 2.1.1. – 2.1.6. objekti (skat. 
pozīciju tabulu) tiek vērtēti pēc sekojošiem 
kritērijiem:
– sakoptība (tehniskais stāvoklis),
– funkcionalitāte,
– vizuālaisiespaids:
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3.1.2. objekti nominācijās 2.1.7. – 2.1.9. tiek vērtēti 
pēc vizuālā iespaida;

3.1.3. papildnominācijā punktā 2.1.8. 
«Sakoptākais un savdabīgākais daudzdzīvokļu 
mājas balkons» Valkas pilsētā – konkursa kritējus 
nosaka, objektus izvēlas, vērtē un iesaka 
apbalvošanai biedrība «Valkas Dāmu Klubs», 
pārējā teritorijā – žūrija. 

3.2. Konkursa žūrija papildus uzskaitītajiem
var vērtēt arī īpašus, atiecīgajam objektam 
atbilstošus kritērijus, piemēram: videi draudzīga 
saimniekošana vai risinājumi, oriģinalitāte, īpašs 

ieguldījums un darba kvalitāte. Par to žūrija var 
piešķirt pārsteiguma balvas.
3.3. Konkursa žūrijai ir tiesības ierosināt izvirzīt 
un atzīmēt visnesakoptāko dzīves vietu un darba 
vietu, ja tāda tiek pamanīta.
3.4. Konkursa žūrija (pagastos – pagasta pār
valdes) savlaicīgi (orientējoši – trīs dienas iepriekš) 
saskaņo ar katru pretendentu objekta apskates 
laiku.
3.5. Iepriekšējo trīs gadu laureāti var tikt vērtēti 
tikai citās nominācijās.
4. Konkursanoriseslaiks,rezultātiunlaureātu
apbalvošanaskārtība
4.4. Konkurss notiek 2014.gada jūlija beigās – au
gusta sākumā (datumi tiks paziņoti).
4.5. Informācija par konkursa norisi tiek ievieto
ta laikrakstos «Ziemeļlatvija» un «Valkas Novada 
Vēstis» un Valkas novada mājas lapā.
4.6. Konkursu laureāti tiek apbalvoti kopīgā 
pasākumā, pasniedzot Valkas novada domes 
atzinības rakstus un balvas.
5. Žūrija
5.1. Aivars Cekuls, izpilddirektors, žūrijas 
komisijas priekšsēdētājs;
5.2. JolantaKriviņa, Būvvaldes ainavu arhitek
te;
5.3. IlonaKrastiņa – Valkas novada iedzīvotāja, 
Dārzu un ainavu arhitektūras tālākizglītības 
kursu absolvente;
5.4. Mudīte Arone, Pensionāru kluba «Zelta 
rudens» pārstāve;
5.5. Sniedze Ragže – Valkas novada domes 
kooperācijas speciāliste;
5.6. AijaJurjāne– novada domes juriste, Ainavu 
arhitektūras kursu absolvente.

Valkas novada domes priekšsēdētājs  
V.A.Krauklis

1. Izdarīt Valkas novada domes 
2012.gada 23.februāra saisto
šajos noteikumos Nr.9 «Par 
materiālo pabalstu jaundzimu
šo bērnu vecākiem» šādus gro
zījumus:
1.1. Izteikt 2.punktu šādā re
dakcijā:
«2. Šajos saistošajos noteiku
mos noteiktā materiālā pabalsta 
apmērs ir:
2.1. EUR 300 par katru jaun
dzimušo bērnu, ja bērnam ir 
abi vecāki un abi vecāki bez 
pārtraukuma ne mazāk kā se
šus mēnešus pirms bērna dzim
šanas un līdz materiālā pabals
ta saņemšanas brīdim ir de
klarējuši savu pamata dzīves 
vietu Valkas novadā un bērns 
pēc dzimšanas tiek deklarēts 
Valkas novadā (pirmā deklarētā 
dzīves vieta).
2.2. EUR 150 par katru jaun
dzimušo bērnu, ja bērnam ir 
abi vecāki un viens no vecākiem 
bez pārtraukuma ne mazāk kā 
sešus mēnešus pirms bērna 
dzimšanas un līdz materiālā 
pabalsta saņemšanas brīdim ir 
deklarējis savu pamata dzīves 
vietu Valkas novadā un bērns 
pēc dzimšanas tiek deklarēts 
Valkas novadā (pirmā deklarētā 
dzīves vieta).
2.3. EUR 300 par katru jaun
dzimušo bērnu, ja bērnam ir 
viens vecāks, kurš bez pār
traukuma ne mazāk kā sešus 
mēnešus pirms bērna dzim
šanas un līdz materiālā pabals
ta saņemšanas brīdim ir de

klarējis savu pamata dzīves 
vietu Valkas novadā un bērns 
pēc dzimšanas tiek deklarēts 
Valkas novadā (pirmā deklarētā 
dzīves vieta).
1.2. Izteikt 3.punktu šādā 
redakcijā:
«3. Tiesības pieprasīt materiālo 
pabalstu par katru jaundzimušo 
bērnu ir 12 mēnešu laikā no 
bērna piedzimšanas dienas. 
Bērnam jābūt deklarētam Val
kas novadā bez pārtraukuma 
līdz materiālā pabalsta sa
ņemšanas brīdim.»
1.3. Papildināt ar 3¹.punktu šādā 
redakcijā:
«3¹. Materiālo pabalstu izmaksā 
šādā kārtībā:
3¹.1. 50% apmērā no šo saistošo 
noteikumu 2.punktā minētā pa
balsta viena mēneša laikā no 
pabalsta piešķiršanas brīža.
3¹.2. 50% apmērā no šo saistošo 
noteikumu 2.punktā minētā pa
balsta viena mēneša laikā no 
brīža, kad bērns ir sasniedzis 
viena gada vecumu.»
1.4. Izteikt 8.punktu šādā re
dakcijā:
«8. Pabalstu izmaksā Valkas 
novada Grāmatvedības un fi
nanšu nodaļa ar pārskaitījumu 
uz iesniegumā norādīto bankas 
kontu vai skaidrā naudā kasē».
2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Valkas novada domes 
priekšsēdētājs  

A.Krauklis
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NOLIKUMS
2014.gada 11.jūlijā       Valkā                 Nr.12

APSTIPRINĀTS
 ar Valkas novada domes2014.gada 11.jūnija ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 3.§)

Konkursam«SakoptākādzīvesvietaundarbavietaValkasnovadā2014»

[Valkasnovadadomē

SAISTOŠIENOTEIKUMI
2014.gada 29.maijā       Valkā                 Nr.14

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumu  (protokols Nr.7, 3.§)

GrozījumiValkasnovadadomes2012.gada23.februārasaistošajosnoteikumosNr.9
«Parmateriālopabalstujaundzimušobērnuvecākiem»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecieša
mības pamatojums

Ar 2012.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9 «Par ma
teriālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem» tika ieviesta prakse Val
kas novadā izmaksāt vienreizēju pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem. 
Domes deputāti ir izteikuši priekšlikumu palielināt pabalstu no EUR 
142,29 uz EUR 300.

Lai maksimāli novērstu gadījumus, kad Valkas novada ad
ministratīvajā teritorijā vecāki pirms bērna piedzimšanas deklarējas ar 
mērķi saņemt pabalstu un pēc pabalsta saņemšanas maina deklarēto 
dzīvesvietu uz citu administratīvo teritoriju, tad grozījumos paredzēts, 
ka 50% no pabalsta vecāki saņem mēneša laikā pēc pabalsta piešķiršanas, 
bet otrus 50% mēneša laikā pēc tam, kad bērns ir sasniedzis viena gada 
vecumu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

1.	Grozot saistošo noteikumu 2.punktu tiek noteikti nosacījumi pabalsta 
saņemšanai un pabalsta apmērs. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no tā, vai 
abi bērna vecāki ir deklarēti Valkas novada administratīvajā teritorijā. Ja 
Valkas novada administratīvajā teritorijā ir deklarēts viens no bērna 
vecākiem un bērns, tad pabalsta apmērs ir EUR 150. Ja Valkas novada 
administratīvajā teritorijā ir deklarēti abi bērna vecāki un bērns, vai 
bērnam ir tikai viens vecāks, tad pabalsta apmērs ir EUR 300.
2.	Grozījumi saistošo noteikumu 3.punktā nosaka, ka tiesības pieprasīt 
materiālo pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir 12 mēnešu laikā no 
bērna piedzimšanas dienas. Bērnam jābūt deklarētam Valkas novadā 
bez pārtraukuma līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim.
3.	Papildinot saistošos noteikumus ar 3¹.punktu, tiek noteikta pabalsta 
izmaksāšanas kārtība.
4.	Grozījumi saistošo noteikumu 8.punktā saistīti ar to, ka Valkas no
vada domē Centralizētās grāmatvedības vietā izveidota Grāmatvedības 
un finanšu nodaļa.

3. Informācija par plā
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Izdarot grozījumus saistošajos noteikumos no pašvaldības budžeta 
būs nepieciešami papildus EUR 11 040.

4. Informācija par plā
noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par ad
ministratīvajām 
procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par kon
sultācijām ar privāt
personām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām.

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.14 GrozījumiValkasnovada
domes2012.gada23.februārasaistošajosnoteikumosNr.9«Parmateriālo

pabalstujaundzimušobērnuvecākiem» paskaidrojumaraksts

Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis
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Brīv die nu mā ja «Up ma ļi» 
at ro das glez nai na jā Val
kas no va da Ēr ģe mes pa

gas ta Tur nā. Šeit da bas bur vī bu, lē
nu bau dī ša nas prie ku, re lak sā ci ju 
var tvert ik viens. Brīv die nu mā ja 
vie sus uz ņem jau pār is ga dus, ta ču 
sa vu ak tī vo dar bī bu sā ku si tie ši ša
jā se zo nā.

Ik viens ce ļo tājs, vai vien kār ši 
lau ku ro man ti kas bau dī tājs, var 
no īrēt na mi ņu Tur nā, ap tu ve ni di
vu kilo met ru at  ā lu mā no Tur nas 
eze ra, 20 km at  ā lu mā no Val kas.

Brīv die nu mā ja ir di vos stā vos, 
omu lī gā sti lā ie kār to ta, ar ak cen tu 
uz ko ka grī du, kāp nēm un mē be
lēm. It vi sā ir pie do māts, kat rā is ta
bā ir pa kā dai «ro zī nī tei». Nakts
mā jas te var no or ga ni zēt līdz des

mit per so nām, var ie plā not ne lie las 
bal lī tes.

Pir ma jā stā vā ir gu ļam is ta ba, 
vir tu vī te, du ša ar tu ale ti, ēdam is ta
bas zo na un at pū tas zo na, kur ir ie
spē jams no or ga ni zēt arī ne lie las 
svi nī bas. Tur pat no pirm ā stā va 
ved dur vis uz te ra si, no ku ras pa
ve ras skats uz pla ša jiem la bī bas 
lau kiem, vie tē jo dī ķi un ener ģē tis
ko lie pu. Sa vu kārt, ot ra jā stā vā ir 
di vas gu ļam is ta bas. 

Brīv die nu mā jas saim nie ki ir sa
ga ta vo ju ši vi su ne pie cie ša mo mal
tī šu pa ga ta vo ša nai, ir pie eja ma 
plīts, trau ki, le dus ska pis, tēj kan na, 
tā lai at brau cot šeit ne par ko vairs 
nav jā uz trau cas!

«Up ma ļi» ir rakst nie ces Vi jas 
Up ma les dzim tās mā jas, te vēl aiz
vien gla bā jas pū ra lā de no lai kiem, 
kad tur dzī vo ju si rakst nie ce. Mā ja 

ap bur ar sa vu šar mu, un ma zām 
kom pā ni jām te ir ide āla vie ta, kur 
at pūs ties. Ap kārt šalc lie pas un acis 
prie cē ie kop tais pu ķu dārzs. Aici
nām at braukt uz še jie ni, jo tas būs 
pār stei gums ik vie nam. Un da žu 

mi nū šu at  ā lu mā ir Tur nas tau tas 
nams!

Up ma ļu saim nie ki aici na vi-
sus lau ku ro man ti kas mek lē tā-
jus cie mos! v

88

Pa lū ko, ku rā ro kā sal dē jums 
iz ku sīs ātr āk – Lat vi jas zie
me ļos vai Igau ni jas dien vi

dos! 
Ie klau sies, vai Var žu pī tes var dī tes 

kurkst lat vie šu vai igau ņu mē lē! Pa
vē ro, ku rā vir zie nā plūst mū žī gā ro
bež šķēr so tā ja – Pe de les upe!

Val kas Tū ris ma in for mā ci jas bi rojs 
ir sa ga ta vo jis marš ru tu  Pie dzī vo ju
mu pār gā jie nu gru pām Val kā/Val gā 
«Mek lē jot ro be žu».

«Aici nām pār kāpt valsts ro be žu 5 
rei zes pēc kār tas, ie pa zīs ties ar no
slē pu mai no Jā ni Cim zi, iz just ro bež
pil sē tas šar mu un no fo tog rā fēt «pa
ši ņu» ar vie nu kā ju Lat vi jā, ot ru 
Igau ni jā! Do dies marš ru tā, ku rā var 
gūt zi nā ša nas, smel ties ie dves mu un 

iz prie cā ties tā, lai spēks pie tiek vis
am nā ka ma jam mā cī bu ga dam!»

Pār gā jiens dvī ņu pil sē tā ap tu ve ni 
des mit kilo met ru ga ru mā, ap ska tot 
abu pil sē tu skais tā kās vie tas, ie vē ro
ja mā kos ob jek tus un vien kār ši sa jū
to ties kā ro bež pil sē tas ie dzī vo tā jam. 
Val ka/Val ga ir uni kā la dvī ņu pil sē ta 
vēs tu res kon tek stā un Lat vi jas, Igau
ni jas krust ce les. Marš ru tu ie sā kam 
sko lē nu gru pām no vis as Lat vi jas! 
Vis jaut rāk uz Val ku/Val gu do ties ar 
vil cie nu, kas ir ļo ti ēr ti tie ši šim marš
ru tam!

Marš ruts pie ejams Val kas tū ris ma 
in for mā ci jas bi ro jā Rī gas ie lā 22, 
www.vis it.val ka.lv. Ie priek šē jā pie
teik ša nās ob li gā ta!

Sme lies pie dzī vo ju mu gar šu uz 
ro be žas! v

Jauns tū ris ma marš ruts gru pām 
Val kā/Val gā «Mek lē jot ro be žu»

Tūrismā[

Val kas no va da tū ris
ma bi ro jā (Rī gas ie lā 
22) pie ejams da žāds 

klāsts ar Lat vi jas, Val kas/Val
gas un no va da su ve nī riem: 
mag nē ti, sve ces, por ce lā na 
krū zes, ap ro cī tes, uz lī mes, 
mai si ņi, «Šo ko Pas ta» šo ko lā
des, past kar tī tes, u.c.

Jaun ākie no tiem ir su ve nī ri 
no SI A «Lat vi jas Tek sti la fab ri ka» ar Lat vi jas ka ro ga sim bo li ku un 
«Aro ma tre e» aro mā tis kie de ko ri, kā arī vie tē jā uz ņē mu ma SI A 
«Minty» Tkrek li ar Val kas/Val gas rak sti ņiem un Lie lās ro ka nakts 
sim bo li ku. Kā arī tū ris ma bi ro jā pie eja ma vis a ne pie cie ša mā in for
mā ci ja ce ļo tā jiem (bez mak sas) par Lat vi ju un Igau ni ju. Nā kot nē 
plā nots su ve nī ru klās tu pa pil di nāt!

Val kas no va da tū ris ma bi ro ja dar ba laiks: dar ba die nās no 9.00 
līdz 18.00, sest die nās un svēt die nās no 10.00 līdz 14.00. Ap kal po
jam lat vie šu, igau ņu, an gļu un krie vu va lo dās! v

Teksts: LieneBērziņa
Fo to:ZaneBrūvere

Liene mīl ne tikai savu darbu, bet arī roku. Kreklus ar «Roka nakts» 
simboliku var iegādāties TIB

Tū ris ma in for mā ci jas
bi ro jā jaun i su ve nī ri

Brīv die nu mā ja Tur nā «Up ma ļi»

«Upmaļu» mājas vēl glabā pūra lādi kopš laikiem, kad te 
dzīvojusi izcilā rakstniece Vija Upmale

Tūrisma atvērums

Teksts: LieneBērziņa

Teksts: LieneBērziņa
Fo to:ZaneBrūvere



 Nr. 57 2014.gada 31.jūlijā 99

[

Vasara ir ceļojumu laiks, 
tāpēc aicinām ikvienu, 
apmeklējot tūrisma ob

jektus (dabas objektus, parkus, 
pastaigu takas, muzejus u.tml.) 
Vidzemes plānošanas reģiona te
ritorijā, būt vērīgiem un novērtēt, 
vai tajos ir īpaši padomāts par ga
dos vecākiem apmeklētājiem, lai tie 
varētu droši un ērti piekļūt tūrisma 
objektam un labi justies to apska
tot.

Nofotogrāfējiet senioriem drau
dzīgus tūrisma objektus (ne vairāk 
kā 3 objektus), kas atrodas Vid
zemes plānošanas reģiona teritorijā, 
un fotogrāfi jas kopā ar informāciju 
par objektiem (nosaukums, adrese) 
un īsu aprakstu, kāpēc, jūsuprāt, šis 
objekts ir senioriem draudzīgs, 
nosūtīt Vidzemes plānošanas re
ģionam elektroniski: aija.ruse@vid
zeme.lv; vai pa pastu (J.Poruka iela 
8 – 108, Cēsis, LV4101, norāde: 
Senioriem draudzīgs tūrisma ob
jekts). Fotogrāfi ju iesniegšanas ter
miņš 2014.gada 15.augusts. 

Aktīvākajiem fotogrāfi ju sūtītā
jiem un oriģinālāko ideju iesnie
dzējiem balvā sniegsim iespēju ie
pazīt Amatas pagasta stāstus 4.ok
tobrī dodoties vienas dienas 
ekskursijā kopā ar novada stāst
niekiem – vietējiem senioriem. Ce
ļojumā no Skujenes pagasta, caur 
Nītauri līdz par Drabešiem un 
Amatai, apmeklēsiet vietējās baz
nīcas, muižas, pilskalnus un dosie
ties nelielā pastaigā gar novada lep
numu – Amatas upi. Stāstnieki ļaus 
izjust novada garšu, ieelpot tā 
smaržu, dalīsies ar gadiem uz
krātiem pieredzes stāstiem, kas 
savijas ar novada vēsturi.

Konkursa rezultāti tiks prezentē
ti projekta Senioru tūrisma at īstība 
nomaļos reģionos «Tourage» re

ģionālajā konferencē par vides 
pieejamības jautājumiem tūrisma 
objektos, kā arī projekta noslēguma 
konferencē Briselē 18.septembrī.  
Informācija par projektu ht p://
www.vidzeme.lv/lv/projekti/senio
ru_turisma_at istiba_nomalos_re
gionos_tourage/

Konkursa mērķis ir veicināt in
teresi un izpratni par universālo 
dizainu tūrisma objektos. Ar uni
versālā dizaina jēdzienu saprot 
tādu produktu, vides, pakalpoju
mu un informācijas noformējumu 
un pasniegšanas veidu, kas būtu 
pieejams ikvienam bez nepiecie
šamības tos papildus uzlabot vai 
pielāgot atsevišķu cilvēku vaja
dzībām un ērtībām. Vispārēja in
formācija par universālo dizainu 
internetā: ht p://www.videspieeja
miba.lv/lat/universalais_dizains/

Papildus informācija par kon
kursa norisi – Vidzemes plānošanas 
reģiona projektu vadītāja Aija Rūse: 
aija.ruse@vidzeme.lv, mobilais tele
fons 26400288.

Projekts «Tourage» tiek fi nansēts 
no Eiropas Reģionālās at īstības fon
da INTERREG IV C programmas. 
Projekts apvieno 11 partnerus no 
Bulgārijas, Somijas, Grieķijas, Un
gārijas, Īrijas, Latvijas, Polijas, Slo
vākijas un Spānijas. Vadošais projek
ta partneris – Ziemeļkarēlijas reģions 
Somijā. Projekta «Tourage» mērķis ir 
veicināt reģionālo at īstību, po
pularizējot senioru tūrismu un ak
tīvu, veselīgu novecošanu. Projekta 
mērķis ir izglītot tūrismā iesaistītās 
puses (uzņēmumus, to darbiniekus, 
tūrisma informācijas centru dar
biniekus, pašvaldību speciālistus 
ut .) un, ņemot vērā nākotnes ten
dences tūrismā un  labās prakses 
piemērus, veicināt senioru tūrisma 
at īstību. v

Vidzemes plānošanas reģions aicina 
pieteikt senioriem draudzīgus, 

ērti pieejamus tūrisma objektus

Tūrismā

Aici nām pie teikt da lī bu 
tū ris ma iz stā dē – tir dzi ņā!

27.sep tem brī, Val kā pa sā
ku ma «Eiro re ģi ona «Ples
 ka va  Li vo ni ja» die na 

2014 ie tva ros, Lu ga žu lau ku mā, no 
plkst. 8 no ri si nā sies tū ris ma iz stā
de – tir dziņš, kur pie da lī sies di žo
ties gri bē tā ji no vis as Eiro re ģi ona 
te ri to ri jas.

Aici nām pie da lī ties tū ris ma iz
stā dē – tir dzi ņā Val kas no va da tū
ris ma uz ņē mē jus, amat nie kus, māj
ra žo tā jus un ci tus uz ņē mē jus un 
di žo ties gri bē tā jus! Da lī ba pa sā ku
mā ir bez mak sas. 

Pie teikt da lī bu un ci ti jau tā ju mi 
par iz stā di sa zi nie ties ar Val kas no
va da Tū ris ma in for mā ci jas bi ro ju 
Rī gas ie la 22, Val ka, tib@val ka.lv, 
+371 64725522, +371 26446602.

«Plā no jam, ka mēs vis i va rē tu 
būt zem vie nas lie lā kas telts ar Val
kas no va da tū ris ma pie dā vā ju mu, 
gar du miem, su ve nī riem un, pro
tams, ar ie spē ju pa dar bo ties līdz! 
Strā dā sim ko pā, lai cie mi ņi vē lē tos 
mūs vēl reiz ap cie mot!»

19.00 kon certs Eiro re ģi ona ama
tier ko lek tī vu kon certs Val kas kul
tū ras na mā. v

Šo se zon ak tī vu dar bu uz
sā ku ši «Ro zī šu» jaun ie 
saim nie ki Val kas no va

da Zvār ta vas pa gas tā – Ma tīss 
Si liņš un Bai ba Zvaig znī te. Gau
jas upes krei sa jā kras tā, pie pa
šas Lat vi jas  Igau ni jas ro be žas, 
pus ce ļā starp Vi re šiem un Aņ ņu 
til tu (Gau jie na  Val ka; P23) vi ņi 
iz vei do ju ši at pū tas vie tu. Šeit ce
ļo tā jiem, lai vo tā jiem un vien kār
ši at pūs ties gri bē tā jiem pie eja ma 
at pū tas vie ta ar gal du mal tī tēm, 
uguns ku ra vie tu, sau su mal ku, 
kā arī ar tel šu vie tām un tu ale ti. 
Va ka rā, iz kāp jot kras tā, saim nie
ki var sa gai dīt vie sus ar kar stu, 
uz uguns vā rī tu zu pu mā jas gau
mē. Brī vā kā brī dī at pūt nie kiem 
ir ie spē ja no bau dīt gar šī gu ka fi 
ju, ie mē ģi nāt spē kus šau ša nā ar 
lo ku un kro ke tā. Kro ke ta āmu ra 
ci lā ša na tāds nieks vien būs, jo 
kro kets ir in te re san ta un aiz rau
jo ša spē le ar bum bu dze nā ša nu 
cau ri vār ti ņiem.

Jaun ie saim nie ki lab prāt at ve
dīs, aiz ve dīs lai vo tā jus uz star tu 
un sa gai dīs fi  ni šā. Ne lie lai kom
pā ni jai var no dro ši nāt se šas ka
no e lai vas, ar ku rām do ties at pū tas 
brau cie nā pa Gau ju. To pie dzī vo jām 
arī mēs – rak sta au to res Lie ne un Za
ne.

Ie brau cot «Ro zī tēs», jaun ie saim
nie ki mūs pa cie nā ar gar du ka fi  ju un 
lai ku pa va dām pa tī ka mās sa ru nās 
da bas sir dī. Uz brī di gal da stū rī pa
rā dās krāš ņais ku kai nis ar rai ba jām 
ūsām, kam saim nie ki de vu ši vār du 
Alek sis. Bla kus spē lē jas abi su ņi – mī
lī gais Šons un ele gan tais tak sis Fri cis. 
Mūs, pro tams, in te re sē ja, kā ceļš abus 
at ve dis uz Zvār ta vu.

Ma tīss atz  īst, ka lē mu mu pie ņemt 
bi jis vieg li, ne ska to ties uz to, ka pats 
jau vai rā kās pa au dzēs ir rī dzi nieks. 
«Abi di vi esam pie ra du ši va sa ras 
pa va dīt lau kos», stās ta saim nieks. 
«Va sa rā ir pie rasts, ka va ri iz nākt no 
rī ta ār ā, ie dzert ka fi  ju. Kad nāk sil
tais laiks, tad jau ag rā rī tā iz nāc ār ā, 
pa dzer ka fi  ju, bet ja esi Rī gā, tad no 
rī ta kāp ma šī nā, brauc uz jū ru, ja gri
bas da bā. Un vēl jā mak sā par stāv vie

tu, par ār a ka fej nī cu.»
«Ro zī tēs» arī sa ju tā mies kā ār ā ka

fej nī cā – ti kai la bāk, jo ap kārt val da 
pa sa kains miers un klu sums, ne tā lu – 
Gau ja, kas kā iz rā dās, arī bi jis sva rīgs 
ap stāk lis vie tas iz vē lei.

«Kad mek lē ju īpa šu mu, ska tī jos, 
kur upe bla kus, jo man jau bez co pes 
ne in te re sē ne kas», at mi nas Ma tīss. 
«Bi ja pie dā vā jums, at brau cu, ap ska
tī jos, do mā ju, mek lē ju mā ju va sa rai. 
Bet pa li kām šeit. Te var at mest vi su 
lie ko, ar lai ku sa prast, kas ir lieks, kas 
nav. Līdz ar at nāk ša nu uz Zvār ta vu, 
bū tī bā, daudz kas dzī vē ir sa kār to jies, 
pats arī. Vien kār ši tiek at mes tas lie kas 
lie tas. Arī cil vē ki – pa liek ti kai sva rī
gā kie», fi  lo zo fi sks pa liek Ma tīss. 

Ta ču skaidrs – lai ra dī tu tā du vie tu 
kā «Ro zī tes» ir va ja dzīgs laiks un pa
cie tī ba. Gri bas uz svērt, ka Ma tīss un 
Bai ba ne ti kai ra dī ju ši pa ra dī zi ze mes 
vir sū, bet arī pie šķī ru ši mā jām sa vu 
vien rei zē jo, ne at kār to ja mo sti lu. 

Ja upe ved gar «Ro zī tēm» pie stā jiet, 
ne no žē lo siet! v

Ciemos pie «Ro zīšu» 
jaunajiem saimniekiem

Teksts: LieneBērziņa,ZaneBrūvere
Fo to:ZaneBrūvere

Omulīgās sarunās vadam pēcpusdienu brīnišķīgajās «Rozīšu» mājās

Matīsa izgudrojums – grila katliņš uz kājiņām ir 
īsts dizaina priekšmets

Tūrisma atvērums

Teksts: LieneBērziņa
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2014.gada30.jūnijānoslēdzās
projekta«Kompleksirisinā
jumi siltumnīcefekta gāzu

emisiju samazināšanai J.Cimzes
ValkasMūzikasskolā»īstenošana,
kuraietvarostikaveiktikompleksi
energoefektivitātespasākumiMū
zikasskolasēkāSemināra ielā25,
Valkā. Projektufinansiāli atbalsta
Klimata pārmaiņu finanšu instru
ments.

Pro jek ta ie tva ros īs te no tās ak ti vi
tā tes: ēkas ener go efek ti vi tā ti pa aug s
ti no ši re kon struk ci jas dar bi (t.sk., fa
sā des un jum ta sil ti nā ša na, lo gu un 
dur vju no mai ņa, grī du re no vā ci ja), 
ap ku res sis tē mas re no vā ci ja un sil
tum mez gla re kon struk ci ja, ap gais
mo ju ma un elek tro ap gā des sis tē mas 
re kon struk ci ja un ven ti lā ci jas sis tē
mas iz bū ve. Šī pro jek ta īs te no ša nas 
re zul tā tā tiks pa nākts CO2 emi si ju 
sa ma zi nā jums par 57 172,15 kg CO2/
ga dā. 

Pro jek ta ko pē jās iz mak sas ir 
297 643,35 EUR, no tām pro jek ta at
tie ci nā mās iz mak sas – 159 245,46 
EUR. Kli ma ta pār mai ņu fi  nan šu in
stru men ta lī dzek ļi ir 85 % no at  ie ci

nā ma jām iz mak sām 
jeb 135 358,64 EUR. 

Pro jekts tiek re ali
zēts Kli ma ta pār mai ņu 
fi  nan šu in stru men ta fi 
 nan sē to pro jek tu at klā
ta kon kur sa «Kom 
plek si ri si nā ju mi sil
tum nī ce fek ta gā zu emi
 si ju sa ma zi nā ša nai» 3.
kār tas ie tva ros.

Prie ku par pro jek ta 
īs te no ša nu ne slēpj mū
zi kas sko las di rek tors 
Jā nis Lud bergs: «Jā sa
ka pal dies do mei, kas 
ie de va pa pil dus lī dzek ļus arī re
mont a veik ša nai, tel pas būs ne ti kai 

sil tas, bet arī iz re mon tē tas un mā jī
gas. Jaun o mā cī bu ga du va rē sim nu 
sa gai dīt jaun ā kva li tā tē».  v

Šo brīd Val kas pil sē tā, Va ro ņu 
ie lā no tiek re mont dar bi – sil
tum tra ses ve cā pos ma no

mai ņa. Ko pu mā pa re dzēts no mai nīt 
pos mu 200 met ru ga ru mā. Šo brīd 
no tiek rak ša nas dar bi un ve co tru
bu de mon tā ža, izo lā ci jas sa vāk ša na, 
un tiek uz stā dī tas jaun ās rūp nie cis ki 
izo lē tās tru bas, kas jau ir ar rūp nie
cis ki izo lā ci ju un at bilst vis iem Eiro
pas stan dar tiem.

Skaid ro Sil tum ap gā des no da ļas 
va dī tājs Dzin tars Ru dzī tis: «Šo gad 
plā no jam no mai nīt 200 met ru ve cās 
sil tum tra ses pos mu. Ve co pos mu ko
pē jais ga rums Val kas pil sē tā ir ap tu
ve ni 1 kilo met ra ga ru mā. 2 – 3 ga du 
lai kā plā no jam no mai nīt arī pā rē jos 
800 met rus, līdz ar to, pil sē tā ve co 

pos mu vairs ne būs. Sa lī dzi nā ju mam 
– tra ses ko pē jais ga rums ir 6,7 kilo
met ri, tu vu pie 7 kilo met riem».

«Tas būs liels ie gu vums ie dzī vo
tā jiem, būs kriet ni ma zā ki sil tu ma 
zu du mi tra sēs, jo to izo lā ci ja ir kva li
ta tī vā ka. Sil tu ma zu du mi sa ma zi nā
sies un līdz ar to uz tā rē ķi na sil tum
ener ģi jas mak sa jā pa lie li na ne būs, jo 
iz mak sas ne mi tī gi pie aug, tai skai tā 
elek trī bai. Tas no zī mēs arī to, ka būs 
stip ri ma zā ka avā ri ju ie spē ja mī ba 
zie mā ap ku res se zo nas lai kā, kad 
no tiek avā ri jas un ne re ti nā kas at
slēgt sil tum ap gā di mā jām», skaid ro 
Ru dzī tis.

Tā pat, Va ro ņu ie las kat lu mā jā ir 
no mai nīts sil tum tra ses cir ku lā ci
jas sūk nis, kas, sa lī dzi not ar ve co, ir 
trīs reiz eko no mis kāks un au to mā tis
ki re gu lē jams. Ja ve cais sūk nis pa tē
rē ja vi dē ji ap 80 ku biem ūdens un tā 
mo tors bi ja 10 kW, tad jaun ajam ir 5,5 

kW mo tors ar re gu lē ja mo jau du un 
va sa rā tas pa tē rē ti kai 25 ku bus, kas 
sa ma zi na iz de vu mus.

«Ar lai ku do mā jam no mai nīt arī 
re zer ves sūk ņus», nā kot nes plā nus 
at klāj Ru dzī tis. v

2014.gada jūnijā pa
beigts īstenot pro
jekts «Bērnu rotaļu

laukuma ierīkošana Val
kaspilsētā»,kura rezultā
tā tika ierīkots komfor
tabls, drošs, atraktīvs un
ergonomisks bērnu rotaļu
laukums Valkā, Ausekļa
ielā 44, tādējādi, pilnvei
dojotbrīvālaikapavadīša
nas iespējas vietējiem ie
dzīvotājiem.

Pro jek ta ie tva ros ti ka īs
te no ta ro ta ļu lau ku ma iz bū
ves 1.kār ta. Pro jek ta ko pē jās iz mak sas 
66 258,35 EUR, no tām pro jek ta at  ie ci nā
mās iz mak sas ir 21 343,02 EUR. Eiro pas 
Sa vie nī bas Eiro pas Lauk saim nie cī bas fon
da lau ku at  īs tī bai (EL FLA) fi  nan sē jums ir 
90 % no at  ie ci nā ma jām iz mak sām jeb 
19 208,72 EUR. 

Pro jekts ti ka re ali zēts EL FLA Lau ku at
tīs tī bas prog ram mas 2007. – 2013. ga dam 
413.pa sā ku ma «Lau ku eko no mi kas da žā
do ša na un dzī ves kva li tā tes vei ci nā ša na 
vie tē jo at  īs tī bas stra tē ģi ju īs te no ša nas te

ri to ri jā» ak ti vi tā tes «Ie kār tu, teh ni kas, ap
rī ko ju ma, in for mā ci jas teh no lo ģi ju un 
prog ram mu no dro ši nā ju ma ie gā de un uz
stā dī ša na un in fra struk tū ras iz vei de sa
bied ris ko ak ti vi tā šu (ta jā skai tā ap mā cī bu 
un in ter ešu klu bu, kul tū ras, vi des aiz sar
dzī bas, spor ta un ci ta brī vā lai ka pa va dī
ša nas ak ti vi tā šu) da žā do ša nai vie tē jiem 
ie dzī vo tā jiem» 1.rī cī bas «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» ie tva ros. v

Bērnurotaļulaukuma
ierīkošanaValkaspilsētā

Teksts:  JanaPutniņa, At tīs tī bas 
un pro jek tu da ļas va dī tā ja

Ieraugiuniepazīstikultūrvēstures
pērlesZiemeļustīgasceļa
malāKārķupagastā

Drošs, atraktīvs un ergonomisks – jaunais rotaļu laukums

2014.gadajūnijātikauzsāktaprojekta«Ieraugiunie
pazīsti kultūrvēstures pērles Ziemeļu stīgas ceļa
malāKārķupagastā»īstenošana.Projektamērķisir

pilnveidotundažādotiedzīvotājubrīvālaikapavadīšanas
iespējasunveicinātKārķupagastatūrismaunkultūrvēs
tures objektu atpazīstamību, izveidojotpiemērotu infra
struktūruunierīkojotjaunu,videipielāgotu,informatīvu
unvieglisasniedzamuiedzīvotājupulcēšanāsvietu.

Pro jek ta ie tva ros tiks īs te no tas šā das ak ti vi tā tes: in for ma
tī vā sten da uz Val kas un Nauk šē nu no va du ro be žas sa kār to
ša na un at pū tas vie tas pie Jā ņu sa ie ta prie des Kār ķos ie rī ko
ša na.

Pro jek ta ko pē jās iz mak sas 8446,47 EUR, no tām pro jek ta 
at  ie ci nā mās iz mak sas ir 6976,34 EUR. Eiro pas Sa vie nī bas 
Eiro pas Lauk saim nie cī bas fon da lau ku at  īs tī bai (EL FLA) fi 
nan sē jums ir 90 % no at  ie ci nā ma jām iz mak sām jeb 6278,70 
EUR.

Pro jekts tiek re ali zēts EL FLA Lau ku at  īs tī bas prog ram
mas 2007. – 2013. ga dam 413.pa sā ku ma «Lau ku eko no mi kas 
da žā do ša na un dzī ves kva li tā tes vei ci nā ša na vie tē jo at  īs tī
bas stra tē ģi ju īs te no ša nas te ri to ri jā» ak ti vi tā tes «Ie kār tu, teh
ni kas, ap rī ko ju ma, in for mā ci jas teh no lo ģi ju un prog ram mu 
no dro ši nā ju ma ie gā de un uz stā dī ša na un in fra struk tū ras iz
vei de sa bied ris ko ak ti vi tā šu (ta jā skai tā ap mā cī bu un in ter
ešu klu bu, kul tū ras, vi des aiz sar dzī bas, spor ta un ci ta brī vā 
lai ka pa va dī ša nas ak ti vi tā šu) da žā do ša nai vie tē jiem ie dzī vo
tā jiem» 2.rī cī bas «Ie dzī vo tā ju pul cē ša nās vie tu, in ter ešu iz glī
tī bas un brī vā lai ka pa va dī ša nas vie tu iz vei do ša na un at jau
no ša na» ie tva ros. v

Teksts:  JanaPutniņa, At tīs tī bas 
un pro jek tu da ļas va dī tā ja

J.CimzesValkasMūzikasskolasenergoefektivitātespaaugstināšana

Teksts:  JanaPutniņa, At tīs tī bas 
un pro jek tu da ļas va dī tā ja

Varoņuielāmainasiltumtrasi
Teksts un foto: Valkas novada 
domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste ZaneBrūvere

Varoņuielāmainasiltumtrasi

Jānomaina vairs tikai 1 kilometrs – Rūdzītis plāno darbus pabeigt divu gadu laikā

10

[ EiropasSavienībafinansē



 Nr. 57 2014.gada 31.jūlijā

Jū ni ja no slē gu mā Igau ni jā, Na ka tu Tū
ris ma fer mā ne tā lu no Val gas bi ja sa
pul cē ju šies Val kas, Val gas un 6 Val gas 

ap riņ ķa paš val dī bu jaun ie ši, lai ko pī gi iz zi nā
tu paš val dī bu te ma ti ku – to uz bū vi, fun kci jas 
un jaun ie šu vie tu ta jā. No met nē ti ka ru nāts 
arī par jaun ie šu ie spē jām līdz dar bo ties sa
bied ris ka jās ak ti vi tā tēs un jaun ie šu or ga ni zā
ci jās. Bez tā jaun ie ši ie gu va arī jaun us drau
gus no pa vi sam tu vas ap kār tnes un iz man to ja 
ie spē ju ie gūt prak si an gļu va lo das lie to ša nā. 
No 27. – 29.jū ni jam no met nē pie da lī jās ko pā 13 
jaun ie ši no Val kas. 

No met ne ti ka at klā ta ar svi nī gu ka ro ga pa
cel ša nu, ku rā pie da lī jās arī Val kas un Val gas 
mē ri – Vents Ar mands Krauk lis un Ka levs 
Herks. Vi ņi jaun ie šus uz ru nā ja, mu di not vi
ņus ak tī vi līdz dar bo ties sa vu paš val dī bu te ri
to ri jās, kā arī sa dar bo ties sav star pē ji un do
māt par sa vu ie gul dī ju mu vei do jot sa bied ris
ko dzī vi sa vā ap kār tnē. Vēl pir ma jā die nā 
jaun ie ši spē lē ja ie pa zī ša nās spē les, lai sav star
pē ju sa drau dzē tos, kā arī iz zi nā ja pil so nis kās 
sa bied rī bas jau tā ju mu. Die nu no slē dza gru pu 
dis ku si jas par da žā dām pil so nis kās sa bied rī
bas ak ti vi tā tēm un to liet de rī bu – vē lē ša nām, 
pro tes tu ak ci ju vei do ša nu, sa vu ide ju vir zī ša
nu paš val dī bā, u.c.

Ot rā die na sā kās ar ko pī gu brau cie nu ar 
ka no e lai vām. Pēc pus die nā jaun ie ši iz zi nā ja 
Lat vi jas un Igau ni jas paš val dī bu uz bū vi, tām 
do tos uz de vu mus un kā šīs sis tē mas at šķi ras 
abās val stīs. Ti ka ru nāts arī par ak tī vas līdz
da lī bas ie spē jām Val kas un Val gas ap kār tnē, 
vie tē jām or ga ni zā ci jām pre zen tē jot se vi. Va
ka rā no ri si nā jās in te re san ta si mu lā ci jas spē
le, kad jaun ie šiem, sa da lo ties gru pās, bi ja jā
ie jū tas kā das sa bied ris kās gru pas lo mā. Ti ka 
dots uz de vums, ku rā jā cī nās par sa vas gru
pas in te re sēm, kad iet ru na par to, kā iz man
tot lī dzek ļus un ko vei dot re no vē jot ve cu mā
ju Val gas cen trā. Vai rā ki jaun ie ši atz  i na, ka šī 
bi ja in te re san tā kā no met nes iz glī to jo šā ak ti
vi tā te, jo va rē ja la bi iz smie ties un rei zē mā cī

ties ar gu men tēt sa vu vie dok li aiz stā vot to 
pret ci tiem.

Tre ša jā, pē dē jā no met nes die nā jaun ie ši vei
ca no met nes kop sa vil ku mu un de vās uz vie
tē jā cie mu, kur ap ska tī ja brīv prā tī go uguns
dzē sē ju de po un cie ma cen tru.

No met ne bi ja liet de rī ga ak ti vi tā te, jo tā ne 
ti kai pa lī dzē ja iz prast jaun ie šu lo mu paš val
dī bas dzī vē, bet arī tu vi nā ja Val kas un Val gas 
jaun ie šus, pa lī dzot vei dot kon tak tu starp abu 
pil sē tu jaun ie šiem, lai vei do tu ko pī gas ak ti vi
tā tes nā kot nē. Pro jek ta ie tva ros ru de nī no ri si
nā sies vēl vie na ak ti vi tā te, kad jaun ie ši at kal 
tiks aici nā ti tik ties ar vie tē jo paš val dī bu va dī
tā jiem, lai vei ci nā tu jaun ie šu ak ti vi tā ti un 
līdz da lī bu paš val dī bu dzī vē. v

11Izglītībā

Val kas Jaun ie šu 
do mes da līb
nie ki ne ti kai 

or ga ni zē un pie da lās 
ak ti vi tā tēs sa vā pil sē tā, 
bet arī do das uz lie lā
kiem pa sā ku miem. 3. un 
4.jū li jā, Rī gā, vēl pa gā ju
šo gad at jau no ta jā kul tū
ras pi lī «Zie meļ blāz ma» no ri si nā jās «Jau nat nes Fo
rums 2014», ku rā pie da lī jās jaun ie ši no vis as Lat vi jas, 
kā arī ār val stu lat vie šu jaun ie ši. Val kas no va du ša jā 
fo ru mā pār stā vē ja čet ri jaun ie ši – Vil mārs Ve sin gi, 
Ger mans Ļe be zovs, Dai na Kār kli ņa un Alek sandrs 
Mat ve jevs. 

Fo ru ma uz ma nī bas cen trā bi ja ak tu ālā kie pro blēm
jau tā ju mi, kas skar Lat vi jas jaun ie šus gan šeit, gan ār
val stīs un ti ka mek lē ti to ri si nā ša nas vei di. Gal ve nā 
fo ru ma tē ma bi ja jaun ie šu no dar bi nā tī bu, jo tā ir vie
na no pri ori tā ra jām pro blē mām, kas jā ri si na val stij. 
Fo ru ma lai kā no ti ka gan se mi nā ri, gan pa neļ dis ku si
jas, gan apaļ ā gal da dis ku si jas un ne for mā las sa ru nas. 
Fo ru mā pie da li jās arī dau dzi eks per ti, to star pā da žā
du mi nis tri ju pār stāv ji, ne val stis ko or ga ni zā ci ju pār
stāv ji un ci tu valsts in sti tū ci ju dar bi nie ki, ku ri sa vā 
dar bā sa sto pas ar jau nat nei ak tu āliem jau tā ju miem 
un ir ie in te re sē ti jaun ie šu vie dok ļos par to ri si nā ju
miem. Fo ru ma gal ve nais or ga ni za tors bi ja Kul tū ras 
mi nis tri jas par la men tā rais sek re tārs Ri hards Kols. v

Valkasjauniešipiedalās
«JaunatnesForumā2014»
Teksts: VilmārsVesingi, Val kas no va da do mes Jau nat nes 
brī vā lai ka or ga ni za tors, Val kas Jaun ie šu do mes pre zi dents
Publicitātes foto

Jauniešudomē

Jaun u audzēk ņu uz ņem ša na 
J.Cim zes mū zi kas sko lā no
tiek kat ru dar ba die nu no 

18.augus ta. 13 bēr ni sko lā ir uz
ņem ti pa va sa rī. Šo gad ir at vēr ta 
arī gru pi ņa paš iem ma zā ka jiem 
– jau no 5, 6 un 7 ga du ve cu ma, 
ku rā bērns var pār bau dīt sa vas 
mu zi kā lās do tī bas.

Jau ot ro ga du sko las di rek
tors mu di na audzēk ņus pie
teik ties mā cī bām čel la kla sē. 
«Šo brīd J.Cim zes mū zi kas sko la 
var le po ties ar Vid ze mē la bā ko 
vi jol nie ku an sam bli, tā pēc nā kot
nē va rē tu iz vei do ties arī vi jol nie
ku or ķes tris, bet pie trūkst čel la 
un al ta spē lē tā ju», čel la spē li aici
na iz vē lē ties J.Lud bergs. «Vi jol
nie ku an sam bļa pa nā ku mi ir ļo ti 
liels sko lo tā jas Lies mas Frei ber
gas no pelns, an sam blis šo brīd ga

ta vo jas arī skol nie ku dzies mu 
svēt kiem, kas no tiks nā koš gad».

«Jau pa va sa rī uz sā kām sa ru
nas, ka arī Vij cie mā bēr ni grib 
mā cī ties mū zi kas sko lā», par jau
nu miem sko lā pa stās ta di rek tors. 
«No va da do me or ga ni zēs trans
por tu bēr nu no kļū ša nai uz māk s
las un mū zi kas sko lu. Šo brīd no 
Vij cie ma ir pie tei ku šies jau 6 bēr
ni, kas grib ap mek lēt mū zi kas 
sko lu». 

At se višķs stāsts ir jaun u kad ru 
trū kums, sko lā, kas pa tie šām var 
kļūt lie la pro blē ma, jo pus ei lie lis
ko pe da go gu jau ir pie 70. Tā dus 
mek lē jam vi sās spe ci ali tā tēs. 

«Pir mo sep tem bri audzēk ņi 
svi nēs 31.augus tā plkst. 12.00 mū
zi kas sko lā. Šo gad tā iz nāk svēt
die na, to mēr atz  ī mēt pir mo mā cī
bas die nu 31.augus tā – tā jau ir 
tra dī ci ja», omu lī go sa ru nu no
slēdz di rek tors.  v

Mūzikasskolā–jaunu
audzēkņuuzņemšana

Teksts: ZaneBrūvere

Noslēgusiesprojekta«Dodietgrožus
jaunatnei!»Vasarasnometne

Teksts un foto: VilmārsVesingi, Val kas no va da 
do mes Jau nat nes brī vā lai ka or ga ni za tors, 
Val kas Jaun ie šu do mes pre zi dentsVal kas Jaun ie šu do mes pre zi dents

«Nakts tra se» jeb nakts pie
dzī vo jums sā kas līdz ar 
tum sas ie stā ša nos un ar 

da žā diem uz de vu miem no ri si nās Val
kas pil sē tas ie lās. Tas no slē dzas ar īpa
šiem uz de vu miem es trā des me žā. 

Iz klai des tra ses ir ar da žā dām ak ti vi
tā tes pa kā pēm, līdz ar to tās ir pie mē ro
ja mas vi su ve cu mu cil vē kiem. Tra ses 
tiek pie lā go tas in di vi du ālām vēl mēm, 
pie mē ram, da žā da il gu ma un sa rež ģī tī
bas pa kā pes, līdz ar to par ce nu var vie
no ties in di vi du āli. Tra šu klāsts tur pi na 
pa lie li nā ties. 

Nakts tra si iz vei do ja sko lē nu mā cī bu 
uz ņē mums jeb SMU «One Li ne», kas ir 
pie cu ak tī vu un ra do šu Val kas ģim nā
zi jas 11.b kla ses sko lē nu – Lie nes Ķau
ku les, Elī zas Sku tā nes, Ar ta Vein ber ga, 
Ger ma na Ja ku ba un To ma Sī ma ņa kop
darbs.

Mā cī bu uz ņē mums ti ka vei dots zi
nāt nis ki pēt nie cis kā dar ba ie tva ros un 

ta pa sko las ār pus stun du no dar bī bu 
pul ci ņā «Jaun ie uz ņē mē ji», ku ru va da 
sko lo tā ja Gun tra Gaid laz da. SMU «One 
Li ne» no dar bo jas ar iz klai des un nakts 
tra šu rī ko ša nu un ap ro ču iz ga ta vo ša nu. 
Sko lē ni ir iz vei do ju ši nakts tra si gan sa
vas sko las 8.kla ses sko lē niem, gan sko
lē niem no Lie pā jas.

Jaun ie ši arī or ga ni zē ja iz klai des tra si 
«Ie rau gi pil sē tu tās de ta ļās» uz Val kas 
pil sē tas svēt kiem. Spē le pa re dzē ta Val
kas pil sē tas ie pa zī ša nai, kur ar fo to at  ē
lu pa lī dzī bu jā veic pie dā vā tais marš
ruts. 

Ap ro ces šī mā cī bu ga da lai kā esam 
pie dā vā ju ši sko las un pil sē tas tir dzi
ņos.

SMU sko lē niem ir snie dzis pir mo 
pie re dzi uz ņē mēj dar bī bā un pa sā ku mu 
plā no ša nā, kā arī ir pa tī kams brī vā lai
ka pa va dī ša nas veids.

Mūs var sa sniegt rak stot uz epas tu 
one li ne val ka@inbox.lv vai arī zva not 
Elī zai uz tel. nr. 28645002. Vē la ma ie
priek šē ja pie teik ša nās. v

Iesaistiespiedzīvojumos
kopāarSMU«Oneline»

Teksts: LieneĶaukule,ElīzaSkutāne

[

Vents Armands Krauklis un Kalevs Herks velk mastā 
karogu, simbolizējot dvīņu pilsētu draudzību
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Pa tei co ties spon so ru un Val
kas no va da do mes at bal s
tam, Val kas no va da BJSS 

jaun o fut bo lis tu ko man da no 12. līdz 
16.jū ni jam pie da lī jās starp tau tis kā 
fut bo la tur nī rā «Ros lag scu pen 2014» 
Zvied ri jā. Tas ir ik ga dējs tur nīrs, kas 
no tiek sep ti ņās zē nu un pie cās mei
te ņu ve cu ma gru pās. Val cē nie ši star
tē ja U9 gru pā (2005.ga dā dzi mu šie), 
un pre ti nie kos mums bi ja ti kai 
zvied ru ko man das.

Pirm ā spē le bi ja ar Alv sjo AIK ko
man du. To dro šāk un pār lie ci no šāk 
ie sā ka zvied ru ko man da, mū sē jiem 
bi ja ne pie cie ša ma ne lie la pie lā go ša
nās lau ku mam un zvied ru spē les 
sti lam. Spē lei ri tot, val cē nie ši sā ka 
spē lēt aiz vien dro šāk, un pa nā kums 
ne iz pa li ka, ti ka gū ti pirm ie vār ti. 
Arī spē les tur pi nā ju mā pār lie ci no šā
ku snie gu mu de mon strē ja mū su ko
man da. Re zul tā tā pel nī ta uz va ra 
3:0.

Nā ka mie pre ti nie ki bi ja Os tham
mars SK. Ši nī spē lē jau ar pir ma jām 
mi nū tēm pār lie ci no šu snie gu mu 
lau ku mā rā dī ja Val kas ko man da, re

zul tā tā – pār lie ci no ša uz va ra 4:2. 
Nā ka mie di vi pre ti nie ki ti ka pār spē
ti vēl pār lie ci no šāk: IFK DOFilms 
SK 5:0 un Gi mo IF FB 5:1. Vis sī vā kie 
pre ti nie ki bi ja Olands FF ko man da. 
Val kas ko man da ātr i iz vir zī jās va dī
bā 2:0, to mēr zvied ri spē li līdz sva ro
ja un vie nus vār tus at gu va. Turp mā
kā spē les gai ta bi ja līdz vēr tī ga. Abu 
ko man du spē lē tā jiem bi ja ie spē jas 
gūt vār tus, ti kai vārt sar gu pār lie ci
no šā spē le un uz bru cē ju ne veik smes 
lie dza gūt vār tus. 

Lai mī gu uz va ru svi nē ja Val kas 
pui kas. Spē lē tā jiem bi ja liels prieks 
par šo pa nā ku mu – tur nīrs no slēgts, 
ne pie dzī vo jot ne vie nu zau dē ju mu. 
Jā uz teic vis a ko man da, jo ti kai sa lie
dēts ko man das darbs ir šo uz va ru 
gal ve nais pa nā ku mu avots. 

Bez da lī bas fut bo la tur nī rā ko
man da vēl iz man to ja ie spē ju, ka ir 
Zvied ri jā, un ap ska tī ja Stok hol mas 
vec pil sē tu un ka ra ļa pi li, ap mek lē ja 
rakst nie ces Lind grē nas mu ze ju.

Vis a ko man da pa tei cas spon so
riem un Val kas no va da do mei par 
at bal stu ši nī brau cie nā. Pal dies arī 
ve cā kiem, ku ri pa va dī ja bēr nus un 
pa lī dzē ja ko man dai. v

12
Sportā

KārķupagastasvētkuSportaspēļuapraksts

Teksts un foto: KristīneKarole, Spor ta 
un jau nat nes lie tu da ļas va dī tā ja 

Valcēniešigūst
panākumusZviedrijā

Futbols kā dzīve - Valērijs Kriviņš ar futbolistiem

8.augustāpulksten18.00
Riteņbraukšana
3 dis tan ces:
•Bērnugrupa(līdz 10 ga diem): Tau
tas nams – Kār ķu zī me – tau tas nams 
(1,2 km);
• Veselības distance (vi sām ve cu
ma gru pām): Tau tas nams – «Krū
zes»(Mu cas) –Vec kār ķu pa grie ziens 
– Tau tas nams (4 km);
•Stip ro tra se: Tau tas nams – Nag las 
– tau tas nams (11 km).

Kat rā tra sē būs kon trol punkts ar 
uz de vu mu. Sī kā ka in for mā ci ja star
ta vie tā.

9.augustāpulksten12.00
1) Dvieļbols: ko man dā 4 vī rie ši un 2 
sie vie tes, spē le no tiek pēc vo lej bo la 
no tei ku miem. Da līb nie ki pār os ar 
dvie li ser vē, ķer un met bum bu pār i 
tīk lam. Ko man das da līb nie ki sa da
lās pa pār iem, uz kat ru pār i iz da la 
dvie lis. Ties ne sis dod sig nā lu, da līb
nie ki, tu rot dvie li katrs no sa va ga la, 
ķer un met bum bu pār i tīk lam. Ja 

bum ba pēc pre ti nie ka ser ves (max 3 
sav star pē jās ser ves) no krīt zem ē, 
pre ti nie ku ko man da gūst pun ktu. 
Uz var tā ko man da, kas pirm ā gūst 
15 pun ktus.
2) Muzikālā siena: gal ve nais uz de
vums – no spē lēt spor tis ku mel di ņu 
(We will rock you, Mēs esam un bū
sim tie la bā kie, Di na mo Rī ga, Dar, 
ko var! un ci tas) uz ne tra di ci onā liem 
mū zi kas in stru men tiem.
3) Twisters: spē lē ko man dās vai in
di vi du āli 1:1. Ties ne sis griež po zī ci ju 
ra tu un dod no rā des. Uz var tas, kurš 
vis il gāk no tu rē jies sa vās po zī ci jās! 
Bēr niem.
4) Šautriņumešana: da līb nie ku uz
de vums ir pēc ties ne ša no teik tu me
tie nu skai ta sa vākt vis lie lā ko pun ktu 
sum mu.
5) Šaušanamērķī: da līb nie kam ar 5 
šā vie niem jā sa šauj mēr ķis un jā sa vāc 
pēc ie spē jas vai rāk pun ktu.
6) Tēmērāmī: tiem, kam ne tīk pis to
les un asas lie tas –tē mē rā mī, 3 me
tie ni, ja sa vāc 8 un vai rāk pun ktus – 
ie gūst že to nu. Bēr niem.

7) Angry Birds (Dus mī gie put ni): 
Šā vē ju ko man dai Pre ti nie ki uz bū vē 
šķēr sli no kas tēm un ba lo niem, tad 
ar spil ve niem, kas rai dī ti li do ju mā ar 
ka ķe nes pa lī dzī bu, Šā vē ji cen šas 
šķēr sli sa graut! Bēr niem.
8) Sodametienudivcīņa: da līb nie ki 
(1:1) veic me tie nus ar bum bu pa bas
ket bo la gro zu no so da me tie nu lī ni
jām, līdz sa vāc 5 pun ktus.
9) Gumijaugstlēkšana: (in struk tā ža 
un de mon strā ci ja uz vie tas) – va ja
dzī gi 3 da līb nie ki: 2 da līb nie ki tur 
gu mi ju, 1 lec pār i 3 augs tu mu sta ci
jām, kop vēr tē ju mā uz var aug stāk lē
ku šais, ja vai rā kiem vie nā di rā dī tā ji, 
veic pa pil dlē cie nus.
10) Dubļiem–NĒ!!!:1:1 – ba lan sē jot 
uz baļ ķa, cen šas no gāzt pre ti nie ku 
no baļ ķa, uz var tas, kurš pir mais 
gūst 2 pun ktus.
11) Masrestlings: 1:1 – uz ze mes sē
žot un ar abām ro kām tu rot nū ju un 
ar pē dām bal stot dē li pre ti nieks jā
pār velk pār i dē lim. Uz var stip rā kais 
un veik lā kais.
12) Alus dzeršanas sacensības: ir 

alus, ir tā dzē rā ji – kurš ātr āk at ver 
un iz dzer pu de li – uz var! 
13) Kastings: mak šķer nie ku prie ki – 
ar mak šķe ri mēr ķē un cen šas trā pīt 
plu di ņu mēr ķos un sa vākt mak si mā
li daudz pun ktus 
14) Mīļās vešana: Pār u sa cen sī bas, 
ku rās vīrs vai draugs (ar aiz sie tām 
acīm) ar ķer ru ved sie vu vai drau
dze ni, ku ra sēž ķer rā un dod vī ram 
no rā des, lai iz brauk tu cau ri šķēr šļu 
jos lai.
15) Jautrībasstafete: ko man dā 3 vī
rie ši un 2 sie vie tes, pa vie nam iz
skrien pie pū ša mo at rak ci ju, pār iet 
pār baļ ķi un pie fi  ni ša lī ni jas gai da 
ko man das lī de ri, kurš ar ūdens dzē
sē ju šļū te ni cen šas sa šaut mēr ķi. Uz
var ātr ākā un mērķ tie cī gā kā ko man
da.
16) Apbalvošanasceremonija.

Lai pre ten dē tu uz god al gu, spē lei 
vai at rak ci jai jā pie rak stās ie priekš 
pie rak sta la pā, kas būs at ro da ma 
spē les zo nā! v

[

30.augus tā plkst. 11.00 sa
cen sī bu se ri āla «Val kas 
četr cī ņa» ie tva ros no tiks 

MTB ri teņ brauk ša nas sa cen sī bas 
«Ap kārt Zā ģe ze ram». Šis būs se ri āla 
ot rais posms, īpa ši tam ir iz vei do tas 
jaun as tra ses gan ie sā cē jiem, gan arī 
kal nu ri teņ brauk ša nas liet pra tē jiem.

Dis tan ču ga ru mi:
– 40 km lie lā dis tan ce;
– 20 km ma zā dis tan ce;
– 10 km ve se lī bas kla se;
– bēr nu ve lo brau ciens 3 – 11 ga di 
(dis tan ces sā kot no 200 met riem).

Da lī bas mak sa Val kas no va dā 
dek la rē ta jiem ie dzī vo tā jiem un bēr
niem nav jā mak sā! Pā rē jiem – 5 € 
(pie sa ko ties 10 die nas pirms sa cen sī
bām, mak sā sa cen sī bu die nā). Pie sa
ko ties sa cen sī bu die nā – 7 €, Ve se lī
bas kla ses da līb nie kiem un bēr niem 

līdz 14 ga diem – 2 €.
Pie da lī ša nos sa cen sī bās ie priekš 

pie teikt elek tro nis ki www.val ka.lv/
spor tapa sa ku mure zul ta ti/ vai sa
cen sī bu die nā.

Sa cen sī bu or ga ni za to ri var veikt 
iz mai ņas sa cen sī bu vie tas, da tu ma 
iz vē lē!

Se ko jiet jaun āka jai in for mā ci jai: 
www.val ka.lv/sports. 

Sa cen sī bas or ga ni zē Val kas no va
da do me. v

AicināmpiedalītiesMTB(kalnu
riteņbraukšanas)sacensībāsValkā!

Lai pa da rī tu aiz rau jo šā ku un 
sa tu rī gā ku sko lē nu brīv lai
ku, kā arī jaun ie šu brī vo lai

ku, Val kas no va da do me sa dar bo jo
ties ar Val kas no va da BJSS or ga ni zē 
Val kas pil sē tas fl or bo la tur nī ru «Va
sa ras kauss 2014». Tur nīrs tiek or ga
ni zēts pie Val kas ģim nā zi jas spor ta 
hal les un zā les lau ku mā pie Tē raud
sko las (lie tus ga dī ju mā – Val kas 
ģim nā zi jas spor ta hal lē).

Sa cen sī bas pa re dzē tas 4 pos mos:
1.posms – 28.jū lijs (zā lā jā pie Tē

raud sko las), 2.posms – 4.augusts (pie 
Val kas ģim nā zi jas spor ta hal les), 3.
posms – 11.augusts (zā lā jā pie Tē
raud sko las), 4.posms – 18.augusts 
(pie Val kas ģim nā zi jas spor ta hal
les). Tur nī ra sā kums plkst. 18.15.

Lai pie teik tos «Va sa ras kauss 
2014», da līb nie ku ve cums ne tiek ie
ro be žots, kā arī drīkst pie teikt vī rie
šu, sie vie šu un jauk tās ko man das.

Ko man das pie sa kās tur nī ra die

nā, sā kot no plkst. 17.45 līdz 18.10 
(pie tei ku mā jā no rā da ko man das no
sau kums, spē lē tā ja vārds, uz vārds, 
dzim ša nas gads un nu murs) vai ie
priekš elek tro nis ki – sports@val ka.lv 
(tur nī ra die nā līdz plkst. 15.00).

Da lī bas mak sa par da lī bu pos mā 
3 € (no ko man das), ku ri jā ie mak sā 
sek re ta ri ātā pirms pos ma ko pā ar 
rak stis ko pie tei ku mu.

Flor bo la tur nī ra lai kā ve cā kiem ar 
bēr niem būs ie spē ja ie pa zī ties ar 
fl or bo la spē les spe ci fi  ku, kā arī pie
teikt sa vus bēr nus Val kas no va da 
BJSS fl or bo la no da ļā. It se viš ķi laip ni 
gai dī ti 1. – 3. kla šu sko lē ni.

Sī kā ka in for mā ci ja par tur nī ru – 
no li ku mā. No li ku mu at ra dī siet Val
kas no va da mā jas la pā www.val ka.lv

Aici nām pie teik ties da līb nie kus 
gan no Val kas pil sē tas, no va da, kā 
arī ap kār tē jo no va du ak tī vā dzī ves
vei da pie kri tē jus! v

PiesakiesValkaspilsētasflorbola
turnīram«Vasaraskauss2014»
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Val kas no va da ģi me nes at
bal sta centrs «Sau lī te» 20. 
jū ni jā svi nē ja 20 ga du ju

bi le ju – sa li do ju mu.
Ap sveikt ko lek tī vu bi ja ie ra du

šies no va da do mes priekš sē dē tājs 

Vents Ar mands Krauk lis un iz pil d
di rek tors Aivars Ce kuls. Bēr ni bi ja 
sa ga ta vo ju ši priekš ne su mu – katrs 
skan dē ja pa dze jo lim, ska nē ja 
dzies mas, bet pa sā ku mu no slē dza 
vie no ša nās ko pī gās de jās. Pēc tam 
vis i mie lo jās ar kliņ ģe ri, ko cen t
ram ju bi le jā dā vi nā ja VA RAM mi
nistrs Ro māns Nau diņš.

Div des mit ga du lai kā ilg sto šu 
ār pus ģi me nes ap rū pi, gā dī bu un 
at bal stu sa ņē mu ši vai rāk ne kā 
simt div des mit bēr nu ve cu mā no 
vie na līdz as toņ pa dsmit ga diem. 
Ir bēr ni, kas pēc do ša nās dzī vot 
ģi me nis kā vi dē pēc lai ka ir at grie
zu šies at pa kaļ, vai rā ki pat di vas, 
trīs rei zes. Ir bēr ni, ku riem esam 

bi ju ši as to tā, pat de vī tā māj vie ta. 
Dar bi nie ki ie dzi ļi nās ik kat ra bēr
na dvē se les la bi rin tos, un lai arī 
tas nav ne vieg li, ne vien kār ši, 
cen šas dot bēr niem tik va ja dzī go 
sirds sil tu mu un la bes tī bu. Paš laik 
«Sau lī tē» dzī vo 20 bēr ni no vai rā
kām paš val dī bām. v
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Teksts: ZaneBrūvere, Val kas no va da 
do mes sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

Nosvinētaģimenesatbalstacentra«Saulīte»20gadujubileja

Dažādi

No 22. līdz 24.augus tam Val
kas un Val gas pil sē tas sta
di onos no ri si nā sies starp

tau tis kais tur nīrs fut bo lā «Val kas – 
Val gas kauss 2014». Šī tur nī ra mēr ķis 
ir po pu la ri zēt fut bo lu bēr nu vi dū, 

pie re dzes ap mai ņa starp fut bo la sko
lām, klu biem da žā dās val stīs, jaun o 
fut bo lis tu meis ta rī bas piln vei do ša na.

Tur nī rā var pie da lī ties 2002., 2005.
ga dā dzi mu šo spē lē tā ju un pie au gu
šo ama tie ru lī me ņa ko man das no 
Lat vi jas un Igau ni jas, kā arī no ci tām 
uz ai ci nā ta jām val stīm. Da lī bu tur nī

rā jau ap stip ri nā ju šas ko man das no 
Fran ci jas un Krie vi jas. Da līb nie kiem 
ob li gā ti jā būt spē lē tā ju li cen cei vai 
per so nu ap lie ci no šam do ku men tam. 
Spor tis tiem no teik ti jā spē lē kāj sar
gos.

Tur nī rā pir mo trīs vie tu ie gu vē jus 
ap bal vos ar me da ļām un kau siem. 

Tiks no teikts arī vēr tī gā kais spē lē tājs.
Tur nī ru or ga ni zē Val kas no va da 

do me un Val gas do me.
Da lī bas mak sa – 60 EUR. Pie teik

ties var elek tro nis ki: ma ris.ko ops@
val ka.lv

Ar no li ku mu var ie pa zī ties www.
valka.lv v

Notiksstarptautiskaisturnīrsfutbolā«Valkas–Valgaskauss2014»
Teksts: KristīneKarole, Spor ta un
jau nat nes lie tu da ļas va dī tā ja 

Pa gā ju šās ne dē ļas iz ska ņā 
pel nī tā at pū tā (pen si jā) de
vu sies Val kas no va da do mes 

Grā mat ve dī bas un fi  nan šu no da ļas 
fi  nan šu ana lī ti ķe Ge ņa Spi ri do no va. 
Pē dē jā dar ba die nā vi ņu go di nāt de
vās arī Val kas no va da do mes priekš
sē dē tājs Vents Ar mands Krauk lis un 
ko lē ģi.

Lie lā ko dar ba mū žu pa va dī ju si 
Val kā – strā dā ju si gan Krāj ban kā, 
gan Pa tē rē tā ju bied rī bā, gan Ra jo na 
pa do mes iz pil din sti tū ci jās. Par fi 
nan šu ana lī ti ķi, to laik vēl Val kas pil
sē tas do mē, Ge ņa sā ka strā dāt 2001.
ga dā.

«Mā cī ju sies vi su dar ba mū žu – 
ie gu vu si bi lanc spē jī ga grā mat ve ža 
kva li fi  kā ci ju, tie sī bas kā pro fe si onā
lai spe ci ālis tei dar bo ties vērts pa pī ru 
tir gū, re gu lā ri se ko ju si iz mai ņām 
li kum do ša nā, ap mek lē ju si se mi nā
rus un kur sus,» stās ta Per so nā la no
da ļas va dī tā ja Lī ga Me tu zā le. «Vi ņa 
vien mēr ir bi ju si po zi tī va, at sau cī ga, 
ie cie tī ga gan ko lek tī vā, gan ar ap
mek lē tā jiem. Pie mē ram, ga dī ju mos, 
kad mai nās ap ku res ta ri fi , jeb ku
ram in te re sen tam pa cie tī gi skaid ro ja 
iz mai ņu li kum sa ka rī bas, ne ska to
ties uz to, cik lai ka tas aiz ņem – 10 
mi nū tes vai stun du, vai vēl vai rāk. 
Ko lek tī vā vei ca sa bied ris kos dar bi
ņus, no ku riem ci ti at  ei cās. Ge ņa ir 

cil vēks ar ak tī vu dzī ves po zī ci ju un 
pla šu in ter ešu lo ku. Vai kāds gan var 
no jaust, ka Ge ņas pirm ā iz glī tī ba ir 
in že nie ris  teh no logs cie tā ku ri nā
mā ķī mi jas teh no lo ģi jās, ti kai vē lāk 
vi ņa bei gu si ot ru augst sko lu, to laik 
P.Stuč kas vār dā no sauk to Lat vi jas 
Valsts Uni ver si tā ti – fi  nan šu un kre
dī tu spe ci ali tā tē,» tur pi na Lī ga Me
tu zā le.

«Ge ņa ir cil vēks ne ti kai ar lie lu 
dar ba pie re dzi, bet ar lie lu at bil dī
bas sa jū tu un ne iz sme ļa mu ener ģi ju. 
Tā du nav daudz. Uz vi ņu vien mēr 
var pa ļau ties. Zi no ša dau dzās jo
mās, ne mi tī gi pa pil di na sa vas zi nā
ša nas, iz glī to jo ties da žā dos vei dos 
un da žā dā sfē rās – gan sais tī bā ar 
dar ba pie nā ku miem, gan sa vos va
ļas prie kos,» par ko lē ģi sa jūs mi nās 
Grā mat ve dī bas un fi  nan šu no da ļas 
va dī tā jas viet nie ce bu dže ta plā no ša
nas jau tā ju mos Ive ta Mar ko va. «Tas 
ir ap brī no ja mi – Ge ņa, bū da ma tu vu 
70 ga du sliek snim, 2 ga du ga ru mā 
brīv die nās de vās uz Rī gu, lai sko lo
tos dārz ko pī bas gud rī bās. Vi ņai ar
vien ir jaun i sap ņi un mēr ķi.

«Ge ņa ne kad ne sū dzas – ne par 
sa vu ve se lī bu, ne jeb kā dām ci tām 
pro blē mām. Vi ņa vien mēr (!) nā ca 
uz dar bu stal ta un sa po su sies. Vis
vai rāk ma ni aiz kus ti na Ge ņas ne
sa vtī gā pa lī dzī ba ci tiem, ne ti kai 
sa viem ģi me nes lo cek ļiem un ko lē
ģiem, bet arī ve ciem cil vē kiem. Zi nu, 
ka Ge ņa pa līdz gan ar pa do mu, gan 

dar biem, gan vien kār ši – ap cie mo jot. 
Mums ko lē ģēm bie ži bi ja lai me naš
ķo ties ar Ge ņas dār zā iz au dzē ta jiem 
la bu miem. Rei zēm man bi ja sa jū ta, 
ka sie vie te zie do jas ci tiem – sa viem 
mī ļa jiem: vī ram, mā sai, dē lam, drau
dze nēm. Esot bla kus, rei zēm gri bē
jās jaun āka jiem teikt, ko jūs gau ža
ties par ve se lī bu, par nau das un lai
ka trū ku mu, par kai mi ņiem! Ge ņa 
pa spēj vi su – gan dar bā, gan mā jās, 
gan va sar nī cā, gan ap mek lēt sa bied

ris kos pa sā ku mus, kas vi ņai ir īpa ši 
mī ļi,» pie bilst ko lē ģe Ive ta Mar ko va.

Ge ņai ir kā da lie la aiz rau ša nās – 
dārz ko pī ba un puķ ko pī ba, tam vi ņa 
ir no lē mu si pie vēr sties no piet nāk. 
Ne sen ie gū tais dārz ko pī bas kur su 
dip lom darbs kļūs par pa ma tu jaun a 
un skais ta dār za ie kār to ša nai va sar
nī cā Alie šos.

Vē lam veik smi ie plā no ta jos dar
bos – Ta vi bi ju šie dar ba ko lē ģi Val
kas no va da do mē! v

Viņaiarvienirjaunisapņiunmērķi

Geņa Spiridonova ir kā mūžīgais dzinējs - vienmēr ar jauniem sapņiem un mērķiem

Teksts: GundegaVeinberga
Fo to: In gu na Med ne

[

Ja līst lietus, ir taču krāsaini lietussargi! Fantastiskais «Saulītes» kolektīvs nama 20 gadu jubilejā
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ĀFRIKASCŪKUMĒRIS–KASJUMSJĀZINA
Āfrikascūkumēra(ĀCM)karantīnas(inficētā)aizsardzībasunuzraudzībasteritorija:
ValkasnovadaĒrģemesKārķuunValkaspagasts,Valkaspilsēta,Naukšēnunovada

Naukšēnupagasts,StrenčunovadaJērcēnupagastsunBurtniekunovadaĒvelespagasts

Reģistrējiet dzīvniekus Lauksaim-
niecības datu centra (LDC) datu bāzē! 
Kompensāciju varēs saņemt tikai tad, 
ja novietne un cūkas ir reģistrētas LDC 
datu bāzē.

PVD inspektori pārbaužu laikā Jūsu 
saimniecībā pārliecināsies par mājas 
cūku veselību un aizdomu gadījumā 
ņems paraugus laboratoriskajām ana-
līzēm.

Par kompensācijām zaudējumu ga-
dījumā, sazinieties ar Lauku atbalsta 
dienestu (LAD)!

Lai nepakļautu riskam cūku noviet-
ni, ievērojiet biodrošības pasākumus:
• Cūkas atļauts kaut tikai pašpatēriņam! 
Iegūto gaļu aizliegts izvest ārpus saim-
niecības!
• Karantīnas teritorijā aizliegts veikt dzīvu 
cūku pārvietošanu!
• Cūkas turiet slēgtās novietnēs, ja nepie-

ciešams, tās nožogojiet, lai nepieļautu 
mājdzīvnieku saskari ar savvaļas vai klai-
ņojošiem dzīvniekiem! Cūkas nedrīkst 
turēt āra aplokos!
• Cūku novietnē jāveic regulāra tīrīšana, 
dezinfekcija, tajā nedrīkst būt grauzēji un 
insekti. Par nepieciešamo pasākumu no-
drošināšanu, tajā skaitā dezinfekcijas lī-
dzekļu iegādi un grauzēju iznīcināšanu at-
bild cūku turētājs.
• Kūtsmēsli jāsavāc un jāuzglabā vietās, 
no kurām tie nenoplūst apkārtējā vidē!
• Nedrīkst pieļaut nepiederošu personu, 
mīļdzīvnieku, klaiņojošu un savvaļas dzīv-
nieku piekļuvi dzīvnieku turēšanas vietai. 
Novietnē līdz minimumam jāsamazina 
apmeklētāju skaits, jāveic apmeklētāju re-
ģistrācija. Gadījumos, kad apmeklētāji tiek 
ielaisti, tie jānodrošina ar vienreizējās lie-
tošanas aizsargapģērbu un aizsargapa-
viem.

• Pie ieejas novietnē jānovieto dezo-
paklāji, bet pie iebrauktuves novietnes te-
ritorijā – dezobarjeras!
• Jāierīko vieta, kur uzglabāt dzīvnieku iz-
celsmes blakusproduktus (nobeigušos 
dzīvniekus, subproduktus)! Tā var būt at-
sevišķa telpa, konteiners, saldētava vai 
ūdens necaurlaidīga tvertne/trauki, at-
karībā no novietnē esošo dzīvnieku skaita 
un iegūto dzīvnieku izcelsmes blakus-
produktu daudzuma. Vietai ir jābūt pēc 
iespējas tuvāk novietnes iebrauktuvei un 
tādai, lai pie tās nevar piekļūt nepiederošas 
personas,
savvaļas dzīvnieki, putni un grauzēji!
• Vietai, kur glabājas dzīvnieku barība, jā-
būt tīrai! Jāseko, lai tur nesavairojas 
grauzēji.
• Novietnē, visiem tajā strādājošajiem, 
jāievēro iekšējās kārtības noteikumi un 
higiēna: veicot cūku aprūpi, jālieto aiz-

sargapģērbi un aizsargapavi, kurus var li-
etot tikai dzīvnieku turēšanas vietā!
• Novietnes teritorijā atļauts pārvietoties 
tikai ar saimniecībai piederošiem trans-
portlīdzekļiem, izņemot barības piegādes 
un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
savākšanas transportu.
• Pakaišiem lietojiet materiālu, kas nevar 
nonākt vai nav bijis saskarē ar meža cū-
kām!
• Sekojiet līdzi cūku veselības stāvoklim 
un nekavējoties informējiet veterinārārstu, 
ja cūkas izskatās neveselas vai ir no-
beigušās!

Ja bioloģiskās drošības pasākumi 
šajā teritorijā netiek nodrošināti līdz 7.
augustam, tad līdz š.g. 7.septembrim 
dzīvnieku īpašniekam jāveic visu no-
vietnē esošo cūku sugas dzīvnieku 
nokaušana.

Sargājiet novadu, pagastu 
un cūku turētāju saimniecību 
no slimībām:
• Iebraucot Latvijā no trešajām 
valstīm, nevediet dzīvnieku iz-
celsmes pārtikas produktus: 
gaļu un gaļas produktus, pienu 
un piena produktus! Tie tiks 
konfiscēti un nodoti iznīci-
nāšanai!
• Neizvediet cūkgaļu un tās iz-
strādājumus no karantīnas teri-
torijas!
• Karantīnas teritorijā neievedi-

et nezināmas izcelsmes gaļu, ja 
vien nav iespējams pierādīt tās 
izcelsmi (gaļai jābūt oriģinālajā 
iepakojumā, ar pievienotu pir-
kuma čeku)!
• Viesojoties saimniecībā, kur 
tiek turētas mājas cūkas, nee-
jiet pie tām kūtī!
• Nepārvietojiet bez PVD at-
ļaujas karantīnas teritorijā citus 
lauksaimniecības dzīvniekus!
• Dodoties mežā ogot vai sēņot, 
kā arī apmeklējot tūrisma vie-
tas, nemetiet sviestmaižu vai ci-

tu pārtikas produktu atkritumus 
mežā vai ceļmalā!
• Pēc sēņošanas, ogošanas vai 
pastaigas pa mežu notīriet un 
nomainiet apģērbu un apavus!
• Ja uz un no meža esat devies 
ar velosipēdu vai auto, atgrie-
žoties mājās ar ūdeni noskalo-
jiet pārvietošanās līdzekļu rite-
ņus!
• Iegādājieties gaļu un gaļas 
produktus legālās tirdzniecības 
vietās!

Par nomedīto meža cūku in-
formējiet PVD un Valsts meža dien-
estu (VMD).
• Medību laikā neizmantojiet me-
dību suņus, lai neveicinātu meža 
cūku pārvietošanos!
• Par atrastu nobeigušos meža cūku 
nekavējoties sazinieties ar PVD, lai 
noņemtu paraugu laboratoriskajai 
izmeklēšanai!
• Neveiciet medījumu pirmapstrādi 
un uzglabāšanu lauksaimniecības 
dzīvnieku novietnē!
• Neatstājiet mežā medījumu blakus-

produktus – dzīvnieku iek-šējos 
orgānus un ādas!
• Neizbarojiet medījumu blakus-
produktus un atliekas mājdzīvnie-
kiem!
• Mazgājiet un dezinficējiet medī-bu 
aprīkojumu, apavus, apģērbu un au-
to transportu!
• Lietojiet pārtikā tikai termiski pie-
tiekami apstrādātu meža cūkas 
gaļu!
• Neizvediet no karantīnas teritorijas 
nomedīto meža cūku gaļu un gaļas 
produktus!

Mājascūkuturētājiem

SLI MĪ BA NAV BĪS TA MA CIL VĒ KIEM UN CI TU SU GU DZĪV NIE KIEM!
Pa stās tiet šo in for mā ci ju kai mi ņiem, ko lē ģiem, drau giem un cie mi-
ņiem! Bū sim at bil dī gi ko pā un katrs to ie vē ro sim!

www.pvd.gov.lv, PVD Zie meļ vi dze mes pār val de Rai ņa ie lā 21, 
Val mie rā, tālr. 64207313, 64207930, 

e-pasts: Zie meļ vi dze me@pvd.gov.lv,

PVD Aus trum vi dze mes pār val de Lau ku ie lā 5, Gul be nē, 
tālr. 64471105, 64473039, e-pasts: Aus trum vi dze me@pvd.gov.lv,

PVD Zie meļ lat ga les pār val de Lie pu ie la 33, Rē zek ne, tālr. 
64622160, 64622177, e-pasts: Zie mel lat ga le@pvd.gov.lv
PVD ĀCM «kar stais tele fons» – 20260400 kat ru die nu 

no plkst. 8.00 līdz 21.00

Iedzīvotājiem Medniekiem

Aizsardzības zona
(Ērģemes pag.)

Uzraudzības zona
(Valka, Valkas pag., Naukšēnu pag., Kārķu pag., Ēveles pag., Jērcēnu pag.)

Aizliegts izvest Aizliegts izvest
Dzīvas cūkas (t.sk., nebrīvē audzētas meža cūkas) līdz š.g. 6.septembrim Dzīvas cūkas (t.sk., nebrīvē audzētas meža cūkas) līdz š.g. 27.augustam
Svaigu mājas un meža cūkas gaļu Svaigu mājas un meža cūkas gaļu
Cūkgaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus un cūkgaļu saturošus produktus Cūkgaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus un cūkgaļu saturošus produktus

Atļauts izvest ar PVD atļaujām Atļauts izvest ar atļauju
Visu citu sugu dzīvniekus (govis, zirgi, aitas, kazas, mājputni) Visu citu sugu dzīvniekus (govis, zirgi, aitas, kazas, mājputni) līdz š.g. 

30.jūlijam
Svaiga cūkgaļa, malta gaļa, gaļas izstrādājumi un cūkgaļu saturoši produkti Svaiga cūkgaļa, malta gaļa, gaļas izstrādājumi un cūkgaļu saturoši produkti
Visu citu sugu dzīvnieku gaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus, gaļas 
produktus

Visu citu sugu dzīvnieku gaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus, gaļas 
produktus

Meža cūku ķermeņus un subproduktus Meža cūku ķermeņus un subproduktus

Atļauts pārvietot zonas robežās Atļauts pārvietot zonas robežās
Visu citu sugu dzīvnieku svaigu gaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus, gaļas 
produktus un cūkgaļu saturošus termiski apstrādātus produktus

Visu citu sugu dzīvnieku svaigu gaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus, gaļas 
produktus un cūkgaļu saturošus termiski apstrādātus produktus

Atļauts ievest Atļauts ievest
Dzīvas cūkas (t.sk. nebrīvē audzētas meža cūkas) uz kautuvi ar PVD 
izsniegtu atļauju

Dzīvas cūkas (t.sk. nebrīvē audzētas meža cūkas) uz kautuvi ar PVD 
izsniegtu atļauju

Visu citu sugu dzīvniekus (govis, zirgi, aitas, kazas, mājputni) uz novietni un 
kautuvi ar PVD izsniegtu atļauju

Visu citu sugu dzīvniekus (govis, zirgi, aitas, kazas, mājputni) uz novietni un 
kautuvi ar PVD izsniegtu atļauju līdz š.g. 30.jūlijam

Visu citu sugu dzīvnieku svaigu gaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus, gaļas 
produktus

Visu citu sugu dzīvnieku svaigu gaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus, gaļas 
produktus

Svaigu cūkgaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus un cūkgaļu saturošus 
produktus

Svaigu cūkgaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus un cūkgaļu saturošus 
produktus

Piezīmes: Juridiskām personām jābūt atbilstoši 
noformētiem pavaddokumentiem un marķējumam, 
privātpersonām pirkuma apliecinošam dokumen-
tam.

Neskaidrību gadījumā zvanīt: PVD karstais 
tālrunis  20260400.

PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes valsts 
vecākais veterinārais inspektors:  29406401.

PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes valsts 
vecākais pārtikas inspektors:  29328444.
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Laiks ir labākā dāvana –
Katru stundu un katru brīdi.
Pat ja šķiet, ka tā reizēm nava,
Atliek saredzēt visu ar sirdi.

(M.Svīķe)

Valkaspilsēta
Oli ta Kalniņa01.08., Lud mi la Ku di no va 01.08., Ed

gars Liepiņš 02.08., Alev ti na Ve se lo va 03.08., Ga ļi na 
Fo mi na 03.08., Fran ti šeks Jahimčiks 03.08., Re gi na 
Šul ca 04.08., Vi tolds Krieviņš06.08., Ge na dijs Mi na
jevs 06.08., Jā nis Jankovskis06.08., Alek sandrs Or lovs 
07.08., Li gi ta Klai pa 07.08., Ive ta Laur so ne 07.08., Il ga 
Meļķe 08.08., Ive ta Domanska 10.08., Va si lijs Ko no
novs 10.08., Dzid ra Rusa-Rudzīte10.08., Il mārs Brah
ma nis 10.08., Te odors Jan cis 11.08., An do Mucenieks
11.08., Ņi na Lin de 11.08., Tat ja na Gaiduka12.08., In ta 
Gailīte12.08., Vi ja Rancāne12.08., Mod ris Tupurītis
12.08., Jā nis Ķelpe 12.08., Aus ma Mu ce nie ce 12.08., 
Ru ta Kriviņa15.08., Ivars Kuimets15.08., Bi ru ta Go li
ša15.08., Je fi ma Lu ca 18.08., Ma ri ja Marčuka19.08., 
La ri sa Raud se pa 19.08., Ar nis Lācis 22.08., Vies turs 
Jun dzis 22.08., Lud mi la Koņajeva23.08., Zi nai da Maļ-
ce va 24.08., Vi ja Lie lau se 25.08., Tat ja na Pikaļeva
27.08., En del Lepik27.08., Li li ja Auziņa28.08., Vel ta 
Truseņina 28.08., Va len tī na Levadska 29.08., Pē te ris 
Vai vods 29.08., Ru dī te Putna30.08., Mā ris Bokmelde-
ris 30.08. 

Ērģemespagasts
Zi ta Soka08.08., Ol ga Žagata11.08., Lū ci ja Tolkuški-

na 15.08., Jā nis Krams 21.08., Pā vels Pleša26.08.

Kārķupagasts
Dzin tra Bod nie ce 01.08., Irē na Ezer nie ce 01.08., 

Oļegs Zvirgzdiņš05.08., Ivars Tenteris17.08., Aija Su
pe 27.08., Bi ru ta Šakare30.08.

Valkaspagasts
Dag ni ja Du de le 04.08., Gun tis Students12.08., La ri

sa Toka 17.08., Il ga Sviķe 18.08., Lū ci ja Kaļenska
23.08.

Vijciemapagasts
Li di ja Vilgerte13.08., An drejs Kamoliņš26.08., Va len

tī na Šauriņa09.08., Il ga Celmiņa22.08.

Zvārtavaspagasts
Ta mā ra Krau ze 12.08., Ste pans Sir mai 19.08., Ivans 

Gendrjuks21.08.

Valkasnovadadome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un «pusapaļās» 

jubilejās, sākot no 50 gadiem.) 
Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

Bet vēl nav jāsteidzas,-
es tikko – atnācis:
ap mani pasaule
un vējš pat pierimis.

(M.Svīķe)  
ValkasnovadaDzimtsarakstunodaļā

no19.06.līdz18.07.reģistrēti6bērni:1meitene
–Samantaun5zēni–Timurs,Dāvis,Ernests

Laimonis,TomijsDanielsunAdrians.
Sveicam ģimenes ar dzīvē nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

15

«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības
informatīvsizdevums

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža:4300 eks.

Izdevējs:Valkasnovadapašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka, 
Valkas novads, LV4701; 

tālr. 64722238, fakss 64707493,  
epasts: novads@valka.lv  www.valka.lv

Izdevumusagatavoja:
Valkas novada domes 

sabiedrisko atiecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707489

epasts: zane.bruvere@valka.lv

Iespieststipogrāfijā
«LATGALESDRUKA

Datorgrafika:Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

Reģ. nr. 40008089643,
 epasts: info@paradizessnibis.lv

… Jo tad jau nav dzīvot vērts,
Ja uz šīs zemes nepaliek mūsu 
roku un siržu raksti.

(B.Saulītis)

Aizvadīti
mūžībā

Valkas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

no 18.06. līdz 23.07.
re ģis trē tas 8 mir ša nas:

AldisĀbele – 1943.,
SergejsZemsarajs – 1969.,

AleksandraVorobjova – 1937.,
JurisGrīnbergs – 1948.,
GuntisAuniņš – 1961.,
IvarsPujiņš – 1954.,

MirdzaPriedīte – 1926.
ModrisŠmits1939

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkasnovadadome

Sie vie tes tiek aici nā tas veikt krū šu 
iz mek lē ju mus tu vāk sa vai dzī ves
vie tai – Ve se lī bas Centrs 4 mo bi la jā 

ma mog rā fā, kas ie ra dī sies 8.augus tā. Mo bi
lais ma mog rāfs pie brauks pie Val kas ģim nā
zi jas, Rai ņa ie lā 28 A. Uz ma mog rā fa pār bau di 
iz brauc TI KAI pēc ie priek šē ja pie rak sta!

Sie vie tēm, ku ras ir sa ņē mu šas uz ai ci nā ju
ma vēs tu li no Na ci onā lā ve se lī bas die nes ta 
Valsts skrī nin ga prog ram mas ie tva ros iz mek
lē jums ir bez mak sas (uz ai ci nā ju ma vēs tu le ir 

de rī ga 2 ga dus kopš ie sū tī ša nas da tu ma).
Ar ģi me nes vai ār stē jo ša ār sta no rī ko ju mu 

– iz mek lē jums mak sā EUR 2,85 
Ar ģi me nes ār sta vai ār stē jo ša ār sta no rī ko

ju mu, ku ram NAV lī gu mat ie cī bu ar Na ci onā
lo ve se lī bas die nes tu – PAR MAK SU.

Pie raksts no tiek pa tele fo niem 67142840 un 
27866655 (lū gums sa ga ta vot per so nas ko du 
un tele fo na nu mu ru).

Sī kā ka in for mā ci ja www.ma mog ra fi ja.lv 
vai uz epas tu in fo@ma mog ra fi ja.lv. v

Mobilaismamogrāfs

13.sep tem brī Val kā no tiks Tā la vas 
ie las svēt ki. To prog ram ma vēl 
top, bet zi nāms, ka viens no 

svēt ku pa sā ku miem būs SI A «Mr Ka ra oke» 
or ga ni zē tā vo kā lā kon kur sa «Dzies mu ka ri 
2014» at la se. Plā nots, ka tā no tiks plkst. 
19.00 Tā la vas un Ausek ļa ie las stū rī.

Kon kur sa at la ses pa sā ku mi no ri si nās vi
sā Lat vi jā .Kon kur sā var pie da lī ties ne pro
fe si onā li dzie dā tā ji, kas sa snie gu ši 18 ga du 
ve cu mu. In for mā ci ja par kon kur su un pie
teik ša nās tam – www.dzies mu ka ri.lv, kā arī 
kon kur sa at la ses pa sā ku ma lai kā. 

No kat ras at la ses vie tas ce ļa zī mi uz kon
kur su, kas no tiks 4.un 5.ok tob rī uz Tal link 
prām ja «Isa bel le» jū ras kru īza Rī ga  Stok
hol ma  Rī ga lai kā, sa ņems di vi la bā kie 

dzie dā tā ji.
Kon kur sa pir mo trīs vie tu ie gu vē ji ie gūs 

ie spē ju ie rak stīt sa vu dzies mu pro fe si onā la
jā ie rak stu stu di jā, bet uz va rē tājs va rēs ie
rak stīt arī dzies mas video kli pu.

Kon kur sa bal vas no dro ši na Mū zi kas 
Video Ka nāls, celt nie cī bas ma te ri ālu kom
pā ni ja «Avo ti ņi» un ska ņu ie rak stu stu di ja 
«Antex».

Mū zi kas Video Ka nā lā ir rai dī jums 
«Dzies mu ka ri», ku rā re dza mi kon kur sa at
la šu spil gtā kie brī ži.

In for ma tī vie kon kur sa «Dzies mu ka ri 
2014» at bal stī tā ji:  drau giem.lv un Mū zi kas 
Video Ka nāls.

Esi ak tīvs – pie sa kies! Šī ir Ta va ie spē ja! v

Vokālākonkursa«Dziesmukari2014»
atlasespasākums

• 2.augustāplkst.10.00plud ma les vo lej bo la 
tur nīrs «Ēr ģe mes Dū zis 2014» Ēr ģe mē.
• 4.augustāplkst.17.45flor bo la tur nīrs «Va
sa ras kauss 2014» Val kas ģim nā zi jas spor ta 
hal lē.
• 7.augustā plkst. 17.45 «As fal ta lau ku ma 
čem pi ons» Val kas pa mat sko lā.
• 9.augustāplkst.10.00Vij cie ma pa gas ta va
sa ras spor ta die na Vij cie ma sko las spor ta lau
ku mā.
• 11.augustāplkst.17.45flor bo la tur nīrs «Va
sa ras kauss 2014» zā lā jā pie Tē raud sko las.
• No13.augustalīdz17.augustampie dzī vo
ju mu pār gā jiens «Ne sē di mā jās!». Sā kums 
Val kā, no slē gums  Kār ķu pa gas tā.
• 14.augustā plkst. 17.45 «As fal ta lau ku ma 
čem pi ons» Val kas pa mat sko lā.

• 15.augustā plkst. 18.00 Vij cie ma pa gas ta 
va sa ras tur nīrs fut bo lā (5:5), 3.kār ta Vij cie ma 
sko las spor ta lau ku mā.
• 17.augustā plkst. 10.00 Val kas no va da 
plud ma les vo lej bo la tur nīrs, 6.posms vo lej bo
la lau ku mos pie Val kas ģim nā zi jas.
• 18.augustā plkst. 17.45 flor bo la tur nīrs 
«Va sa ras kauss 2014» Val kas ģim nā zi jas spor
ta hal lē.
• No22.augusta līdz 24.augustam sa cen sī
bas fut bo lā «Val ka  Val ga Grand Prix» Val kas 
sta di onā.
• 23.augustāplkst.10.00plud ma les vo lej bo
la tur nīrs «Ēr ģe mie šu plud ma les vo lej bo la 
Ka ra lis 2014» Ēr ģe mē.
• 30.augustā plkst. 12.00no va da sa cen sī bas 
ri teņ brauk ša nā (MTB) Val kā (pie Zā ģe ze ra). v

Sporta sarīkojumi Valkas 
novadā augustāSportā



• No 16. līdz 17. augustam Valgas 
Kara festivāls.
• 3.augustāplkst.10.00 Ziemeļlatvi
jas kameransambļa LIVONIA kon
certs Valkas  Lugažu ev.lut.baznīcā.

Vijciemapagastā

Valkasnovadaafišustabs

Valkasnovada
Centrālajābibliotēkā

BibliotēkasBērnu
literatūrasnodaļā

Kārķupagastā

•	No31.jūlijalīdz3.augustamVijcie
mapagastasvētki«Vijciemam790».
31.jūlijā,plkst.8.00Tir dziņš.
1.augustā,plkst.17.00pa sā kums bēr
niem «Klau ni ņa rai bā pēc pus die na»;
plkst.19.00pa gas ta cen trā – zie du pa
klā ja vei do ša na.
2.augustā,plkst.17.00Zi ņa nā kot nei 
– ko ku un krū mu stā dī ša na; ūdens 
bum bu at rak ci jas;
plkst. 20.00 starp tau tis kās dzie do šās 

Bau ma ņu ģi me nes kon certs;
plkst. 22.00Vij cie ma au to os tā Vij cie
ma ama tier te āt ra «Čie kurs» A.Niedz
vie dža iz rā de «Dū de ne zin»;
plkst.23.00Nakts bal li spē lēs «Četr as 
tū res»;
plkst.00.00Svēt ku sa lūts.
3.augustā plkst.13.00 Ka pu svēt ku 
diev kal po jums Vij cie ma ka pos;
plkst. 14.30 Val kas vī ru vo kā lā an
sam bļa kon certs Vij cie ma baz nī cā. v

• No4.līdz16.augustam– iz stā de 
«Trol lī šu Mu mi nu pa sau le, ko ra dī
ju si Tū ve Jā nso ne: 9.augus tā rakst
nie cei Tū vei Jā nso nei – 100».
• No20.līdz31.augustam– iz stā
de «Un mā cies lab prāt grā ma tas, Tās 
ve dīs tev’ uz lai mī bas: Got har dam 
Frīd ri ham Sten de ram – 300». Bib li
otē kā eso šo Ābe ču iz stā de.

• No1.līdz29.augustam– iz stā de 
«Pu ķu pa sau le». LNB ce ļo jo ša jā iz
stā dē grā ma tas, kas sniedz ie ska tu 
Lat vi jas un pa sau les flo ras daudz
vei dī bā un zie du pla ša jā pie lie to ju
mā.
• No1.līdz15.augustam– iz stā de 
«Es rak stu ar sa vas sirds asi nīm. 
Kad asi ņu vairs ne būs –ne rak stī šu...: 
rakst nie cei Da cei Prie dei – 60».
• No18.līdz29.augustam– iz stā de 
«No lat vie šu li te ra tū ras zel ta fon da» 
Vel na kau la dvī ņi: ro mā na au to ram 
Ego nam Lī vam – 90».

Valkasnovad-
pētniecībasmuzejā

V
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s 
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•	Valkasnovadpētniecībasmuzeja
Izstāžuzālēno30.maijalīdz24.au
gustam izstāde «Dziesmai – trejas 
dzīves...», veltīta Jā ņa Cim zes 200.
gads kār tai un Vid ze mes drau dzes 
sko lu sko lo tā ju se mi nā ra 175. ga da
die nai. Izstādē atspoguļota koru 
darbība Valkā, Valgā un apkārtnē no 
19.gadsimta beigām līdz mūsdienām. 
Izstādē tiek atskaņoti J.Cimzes tautas 
dziesmu ieraksti dažādu koru izpil
dījumā.

Eksponēti materiāli no Valkas no
vadpētniecības muzeja un Valgas 
Muzeja (Igaunija) krājuma, kā arī 
koru tērpi no Valkas pilsētas kultū
ras nama un diriģentes Sirjes Päss 
Valgas kolekcijas.

Izstāde apskatāma: līdz 24.augus
tam otrdienās – piektdienās no plkst. 
11.00 līd 18.00; sestdienās, svētdienās 
no plkst. 10.00 līdz 16.00

Ieejas maksa: 0,71 €, pensionā
riem, studentiem, skolēniem 0,28 €.

•	 Kārķupagastasvētki
Piektdien,8.augustā
plkst.13.00– zie du kār to ša na pa

gas ta cen trā, māk slas dar bu un spor
ta bal vu iz stā žu at vēr ša na  tau tas 
na mā;
plkst.18.00– ve lo brau ciens, starts 

pie tau tas na ma;
plkst.20.00– Ani tas Grī nie ces lu

ga «Pu ķu bro kas tis» Kār ķu tau tas 
na ma ama tier te āt ra ie stu dē ju mā – 
tau tas na mā.
Sestdien,9.augustā
plkst.7.00– pa gas ta mo di nā ša na;
plkst.8.00– zo lī tes tur nīrs – tau tas 

na mā;
plkst. 10.00 – Kār ķu tau tas na ma 

bēr nu te āt ra iz rā de «Kas man par to 
būs» – Lus tiņ dru vā;
no plkst. 11.00 – māj ra žo tā ju tir

dziņš, pie pū ša mās at rak ci jas, pik ni
ka vie ta, bu fe te;
plkst.12.00– Svēt ku uz ru nas, mā

ju viet vār du no rā žu kon kur sa uz va
rē tā ju ap bal vo ša nas, spor ta ak ti vi tā
tes pie spor ta na ma;
plkst.20.00– kon certs «No ma li ņu 

ma li ņām» – tau tas na mā;
plkst. 22.00 – bal le, spē lē gru pa 

«Ali an se» no Val mie ras, ie eja brī va.
•	29.augustāplkst.21.00– va sa ras 
at va du bal lī te tau tas na mā.
•	31.augustā plkst.16.00 – se nās 
mū zi kas an sam bļa «Mo dus Vi ven
di» kon certs Kār ķu baz nī cā.

• 2.augustāplkst.18.00Valkaspil
sētasbrīvdabasestrādē–  Me lo dis
kās mū zi kas svēt ki « Vil ciens Rī ga  
Val ka». Bi ļe šu ie priek špār do ša na 
Val kas pil sē tas kul tū ras na mā pie 
de žu ran ta dar ba die nās no plkst. 
12.00, kā arī Bi ļe šu ser vi sa ka sēs 
(Val kā –  pas tā, Val gā –  t/c Sel ver) 
un www.bi le su ser viss.lv.
• 23.augustā plkst. 20.00 Lu ga žu 
lau ku mā pa sā kums «Bal ti jas ceļš – 
gais ma brī vī bai». Pie da lī sies Lat vi
jas, Lie tu vas un Igau ni jas dzej nie ki, 
ska nēs dzies mas.

Valkaspilsētaskultūras
namapasākumi

IzstādesValkaspilsētas
kultūrasnamā

• 1. un 2.stā va fo ajē, ma za jā zā lē, pe
lē ka jā zā lē – Lat vi jas māk slas sko lu 
audzēk ņu vi zu ālo dar bu kon kur sa 
«Jā ņa Cim zes Dzies mu ro ta» iz stā
de.

Dažādisarīkojumi Lat vi jas Na ci onā lā bib li otē ka 
aici na Lat vi jas pub lis ko bib
li otē ku ap mek lē tā jus ie sais

tī ties LNB No za ru li te ra tū ras cen tra 
rī ko tās iz stā des «Bēgt un at griez ties: 
Pirm ā pa sau les ka ra pie re dze» eks
po zī ci jas pa pil di nā ša nā ar sa vā rī cī
bā eso ša jiem vi zu āla jiem un rak stī
ta jiem ma te ri āliem (fo to grā fi jām, at
tē liem, vēs tu lēm, do ku men tiem, die
nas grā ma tām, ie spies ta jiem ma te ri
āliem), ku ros at spo gu ļo jas Lat vi jas 
Pirm ā pa sau les ka ra bēg ļu pie re dze, 
tai skai tā, eva ku āci ja un bēg ša na uz 
Vid ze mi un Krie vi ju, dzī ve bēg ļu 
gai tās un at grie ša nās Lat vi jā.

Ma te ri ālus lū dzam ie sniegt ie ske
nē tā vei dā (pro blē mu ga dī ju mā lū
gums sa zi nā ties ar tu vā ko bib li otē
ku).

Ar īpaš nie ku pie kri ša nu, fo to grā
fi ju un at ē lu elek tro nis kās ver si jas 
tiks ie kļau tas Lat vi jas Na ci onā lās di
gi tā lās bib li otē kas Le to ni ca pro jek tā 
«Zu du sī Lat vi ja», tā dē jā di sa gla bā jot 

to nā ka ma jām pa au dzēm.
Iz stā de no ri si nā sies šī ga da sep

tem brī un ok tob rī, tā pēc ma te ri ālus 
lū dzam ie sū tīt līdz 31.augus tam. Ma
te ri ālu ie snie dzē ji tiks aici nā ti ņemt 
da lī bu iz stā des at klā ša nas pa sā ku
mā Gais mas pi lī (da tums tiks pre ci
zēts).

Ar jau tā ju miem lū dzam vēr sties 
pie LNB pār stāv jiem.

Kon tak tper so nas: Mai ja Krū mi ņa 
– tālrunis 26364345, epasts: mai ja.
kru mi na@lnb.lv, In ga Vov čen ko – 
tālrunis 26016820, epasts: in ga.vov
cen ko@lnb.lv.

Ja Jums mā jās ir šā di vēs tu ris ki 
ma te ri āli, nā ciet uz tu vā ko bib li otē
ku, mēs Jums pa lī dzē sim ma te ri ālus 
ie ske nēt un no sū tīt uz LNB!

Kon tak tper so nas Val kas bib li otē
kā: Aija Ru dī te – tālrunis 64722965, 
epasts: aija.ru di te@val ka.lv, Ja na 
Čā ku re – tālrunis 64724450, epasts: 
ja na.ca ku re@val ka.lv. v

Aicinapiedalītiesekspozīcijas«2014:
Bēgtunatgriezties:Pirmāpasaules

karapieredze»veidošanā


