
Nr. 58 (8)
2014.gada 27.augustā

Ar Ro lan du ti kā mies vi ņa 
at va ļi nā ju ma lai kā, to mēr 

tas ir no sa cī ti – arī sa vās brīv die-
nās Ro lands ir mū žī gā kus tī bā, 
ra došs un dar bīgs. Ta ču ne var būt 
sa vā dāk, jo četr u jo mu pār val dī-
ba ir īsts iz ai ci nā jums pat pie re-
dzē ju šam pro fe si onā lim un jo mu 
pār zi nā tā jam kāds ir jaun ās no-
da ļas va dī tājs. Tu vo jo ties 1.sep-
tem brim, pro tams, vai rāk jau tā-
ju mu par iz glī tī bas jo mu.

Vai esam ga ta vi 1.sep tem brim?
–Esdomāju,kaesamgatavi.Jā

at īmē,kamūsunovadāskolasne
kad nav bijušas nolaistā stāvoklī,
tās vienmēr ir uzturētas kārtībā.
Tieši šogad irnotikuši fundamen
tāli ieguldījumi izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstībā – jau mi
nētāfasādessakārtošana,siltināša
nas darbi, mūsdienīgu ēdnīcu iz
būve Valkas un Kārķu pamatsko
lās.Protams,ikdienišķiekosmētis
kie remonti ir nepieciešami, taču
lieli darbi arī jādara.Katrā izglītī
bas iestādē ir notikušas izmaiņas,
irveiktilielākivaimazākiremont
darbi. Iespējams, ka apjomīgākie
notiemnebūslīdzgalampabeigti,
bet ir vērts paciest neērtības. Val
kaspamatskolāturpināsiessiltinā
šanas darbi, tāpat arī ģimnāzijas
fasādes krāsošana vēl līdz galam
nav pabeigta. Ģimnāzijas fasādes
krāsojumsir īpašsar to,ka tasat
jaunotsvēsturiskajāskrāsās.
Aprīkojumu vienmēr var vēlē

ties vairāk, nekā ir, tomēr Valkas
novadaskolāstasirganamoderns.
Irinteraktīvāstāfeles,kurasskolo
tāji arī izmanto. Ir nodrošinātas
mācībugrāmatasunlīdzekļi.

Kā das pār mai ņas vēl pa re dza
mas iz glī tī bas jo mā?
–Būtiskupārmaiņunebūs.Katrs

turpina darīt savu darbu. Lielākā
sāpevarbūtirtā,kaskolēnuskaits
samazinās, un vēl joprojām nav
glužiprecīzizināms,kādstasbūs,
uzsākotjaunomācībugadu.

Cik sko lē nu šo gad uz sāks mā
cī bas 1.kla sē?
– Valkas novadā pirmajā klasē

mācības uzsāks 65 pirmklasnieki.
Tomērmēdzbūt tā, kapatpēdējā
nedēļāuzrodasvēlkādsvaiarīglu

žiotrādi–kādsaizietprojām.Labā
ziņa ir tā, ka cilvēki atgriežas no
ĪrijasvaiAnglijas,unšiebērniat
sākmācītiesLatvijasskolās.Rude
nīmācībasuzsāksčetriskolēni,ku
ripirmstamirmācījušiesārzemēs.
Skolaskopāarvecākiemirpārru
nājuši darbības plānu, lai nebūtu
problēmu iekļauties Latvijas izglī
tībassistēmā.

Vai no va dā va ram sa gai dīt arī 
jaun us pa snie dzē jus?
–JauniskolotājibūsKārķos,Val

kas pamatskolā. Ģimnāzijā būs
jaunsķīmijasunbioloģijasskolotājs.
Jauninetādānozīmē,katikkouzsā
kušidarbagaitas,betgankā jauni
mācību spēki mūsu skolās. Bērnu
unjauniešucentram«Mice»irjauna
direktore–KristīneGaniņa.

Ro ku ro kā no va dā ta gad iet iz
glī tī bas un kul tū ras jo mas. Kā di 
ir tu vā kie plā no tie kul tū ras pa sā
ku mi tu vā kā un tā lā kā nā kot nē?
–Šisgadsskolāmbūsnozīmīgs

arīarto,ka2015.gadānotiksVispā
rējieskolēnudziesmuundejusvēt
ki, tas nozīmē, ka mūsu interešu

kolektīvi turpinās strādāt pie re
pertuāra un cīnīsies skatēs, lai ie
gūtu tiesības nokļūt Rīgā. Mūsu
novadādarbojasgankoris,gande
jukolektīvi,tākāmumsirvisasie
spējas novadu pārstāvēt dažādās
vecuma grupās skolēnu dziesmu
undejusvētkos.
Turpinās Cimzes jubilejas gads

untamveltītiepasākumi,26.augus
tā norisinājās pedagoģiskā konfe
rence–lasījumiveltītiizcilajampe
dagogam«SkolotājuskolotājaJāņa
Cimzes Valkas rudens lasījumi».
Tajā aicinājām piedalīties Latvijā
zināmusunat ītuslektorus,bagā
tinot konferenci ar Valda Muktu
pāvelakoncertlekcijuunLilijasDi
neresstāstījumuparCimzes200.ju
bilejasgadamveltītāspastmarkas
tapšanu. Piedalījās arī docente no
TallinasUniversitātes.Oktobrīno
tiks jubilejas gada noslēgums lat
viešu biedrības namā, Rīgā, kur
plānojam pirmo reizi pasniegt
Cimzesbalvu.Kultūrizglītībātieši
Valkāirspēcīgassaknes,uzkurām
varambalstīties.

Numura ievadsleja

In ter vi ja ar Iz glī tī bas, 
kul tū ras, spor ta un 

jau nat nes no da ļas va dī tā ju
 Ro lan du Ras ta ku

Turpinājums 2.lappusē

Teksts un foto: ZaneBrūvere
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Klā� �u ��n�. G�n ���� 
�� m� n� �� ta� ���-
zo ga� ��� n� ��� n� 

�� s�  ���  �, k� va s� r� �� 
��i �u ��e�.
Klā� ��� ���m � �k� la� 
��� n�. Īpa �� n� �� �ī g� t� 
�ū� ����, �� �� ��  �� �� 
�k� �� �� ro� ��� m� �� �-
�� . A� g�n d� �� ��  �� v�� 
���k�, k� ka� r� n� va d� 
�k� l� �� ���k �� ��� l� �� 
v�� m� z� �� �� m�nt d��-
��, ka� mā �ī š� no� pa d�-
�ī� d�u�� pa �� k� m� ��. 
K� �n ��� �� j� a� �� n� ���J 
no d� ļa� va �ī t�j� R� l�nd� 
Ras t�k�, j��n �j�� mā ��-
�� ga d�� es�� ga t� ��! 
Ru ��n� s� ��m� �� ��� 
��� ja� ��� �� l��k�. 
5.��p ��� ���, V� � ka� n�-
va� �ē� ��e �� ba� �� �� j� 
d�� z� �i��  �� �� ��� �ē� 
��� ja� ��� �� pa s� ��-
�� «Vis� p�� �još� ��, �� t� 
��  � � ...» , ��  �� �� ���e�-
m�� ��� �� nā� t� l�n ��-
g�i� ���e�  �� ���k� J� �i� 
C�� ��  �i� . Ai��  �� a� n�k� 
��� to�, ��  �� �k ��� n� �� 
��� �� �� �� «Jū�», d��-
k��  �� ��  � pa �� k� ��, j� 
v�� �� r�u ��e� n� �k ���-
na�, n� ��� ras tā� k�m f�rt  � 
z� na� �� �p �ū� k� j��� �.
Ru ��n� �� ��� r� ža� l��k�. 
Ne a� k� �ī  �� n� t�, v�� t� 
m� z� v�� ��� l�, t� ��� - 
pa š� �� l� �ot  �. Ta ga�, ka� 
v� k� �� p�  ���� ��m š� ��, 
to� v�� ��l �ī �, ga t� v� ��  �e� 
��� m�� . 
N� ��  �� ka� r�� �u �� �� 
kā �� j��� � ��e ��� v�-
�� �� ��, j� �� �e ��� j�, 
�i��  �� ��� �p �ū� kā �� 
j��� � �ra� ��, v�� �ū� 
��is� m� z� �v�n �� r� �� 
�p �ū� j��� � ��e� v� lo ��. 
Ie ��� ja� ��m� ��! L�� �r�-
s��n� �u ��n�! 

Z��� 
B������

Esam gatavi jaunajam mācību gadam! Tā - Rolands Rastaks
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Gada laikā novadā ir notikuši
vairākivērienīgi kultūraspasāku
mivisāmgaumēm.Netikaipilsē
tās,betarīpagastos.Šogadtiešipa
gastos organizatori piedāvāja ļoti
interesantasprogrammasunakti
vitātes. Ļoti pozitīvi izskanēja pa
sākums«Cimzeskods»,kurpatko
ri,kasbijaieradušiesnocitiemLat
vijasnovadiem,bijapārsteigtilabā
nozīmē par Valku kā pilsētu un
mūsu augsto kultūras līmeni. Arī
Kultūrasministrijā at inīgi novēr
tējamūsukopīgiarigauņiemrīko
to lielkoncertu.Tasmumsdodzi
nāmas priekšrocības, organizējot
nākamā gada pasākumus. Tāpēc
aicinu ne vienmēr redzēt tikai to
slikto,betarīnovērtētto,kasmums
irlabs,arīamatierkolektīvuaktivi
tātes.Šisgadsbijaīpašsarto,kajū
lijāValkasnovadateātripiedalījās
AmatierteātrufestivālāVentspilī.
Mēsvaramlepotiesarmūsuno

vadacilvēkiem.Neretidarbasteigā
paskrienamviņiemgarāmunaiz

mirstampateikt paldies, un cilvē
kam ir sajūta, ka viņa darbu ne
viensnenovērtē.Tāpēcarīmēsdo
mājam par pasākumiem, kas ir
mūsunozarescilvēkiem,laiviņiem
būtu arī kāds atpūtas mirklis, lai
būtudvēseliskaisgandarījums.

Ru nā jot par spor ta pa sā ku
miem, to mo to va rē tu būt «Ne sē di 
mā jās!», pat cil vē kam, kas ar spor
tu ir uz «Jūs», tas šķiet ti kai lai ka 
jau tā jums, kurš no spor ta pa sā ku
miem būs pir mais, ku rā viņš ie
sais tī sies. Pa sā ku mos ir ie vies ta 
«tau tas kla se».
–Jāat īst,kavisaktīvākpatiešām

mumsveicassportajomā,mumsir
ļoti paveicies ar vadītāju, kurai ir
enerģija,jaunasidejas,unkurane
nogurdināmidarbojas,organizējot
pasākumus.Šobrīdvarētuteikt,ka
viņai nav neviena sestdiena vai
svētdiena īsti brīva, jo katru reizi
notiek pasākums gan Valkā, gan
pagastos. Mums ir nodrošināti
sportaorganizatoriuznepilnuslo

dzipagastos,arītiedarbojasunir
sevi jaupierādījušipirmajospasā
kumos.Mumsirizveidotipludma
les volejbola laukumi pilsētā un
pagastos,kaspirmstammumsne
bija.Partopaldiesvaramteiktarī
domes priekšsēdētājam, jo tā bija
tiešiviņa iniciatīva.Tākā iespējas
tiekveidotasunnodrošinātas.Cil
vēkiemir idejas,darbiniekistrādā
unmeklē iespējas realizēt šīs ide
jas.Daudzenerģijasunlaikadarbi
niekiem,protams,sanāktērētbiro
krātiskaraksturadarbos,pildotob
ligātāsprasības,kasjāievēro.
Jebkurā gadījumā jāizmanto tā

iespēja,kamēsesamkopāarigau
ņiem,jodzīvejauirpierādījusi,ka
mēs varam pasākumus organizēt
kopā,vienkāršijāpārvarinerce,jā
ietpāri robežai!Mēsdomājamarī
ieviest sistēmu, lai neiznāk tā, ka
novadānotiekvairākilielipasāku
mivienādienā.Tomērmēsnekad
neizbēgsim no situācijas, kad būs
vienlaicīgivairākipasākumi.Neiz

bēgami,cilvēkiembūsgrūtiizvēlē
ties,uzkurunotiemiet,jointere
santsbūsganviens, ganotrs.To
mēr mūsu mērķis ir, lai kultūras
naminestāvētutukši,laiuzskatu
vēmnotiktudarbība,vienalga–vai
turdarbojaslielivaimazibērni,lai
stadionāunsportalaukumosbūtu
rosība!Irdomātsparlieliemizaici
nājumiem sporta pasākumuorga
nizēšanā.

Jaun am ga dam sā ko ties, ko tu 
no vē lē tu mū su no va da audzēk
ņiem?
– Ticēt saviem spēkiem un lai

piepildās katra personīgais sap
nis. Mums novadā ir kvalitatīva
izglītība,tovislabāknovērtētieši
tie,kasiraizgājušiuzcitāmsko
lām. Arī tie, kas pabeiguši citas
skolas, at īst, ka arī šeit bija ļoti
labi.Daudzkasiratkarīgstiešino
paša cilvēka, ja vien gribēs, viņš
jebkurā vietāmācēs savus talan
tusattīstītunpilnveidot.Cikva
rēsim,tikdarīsim!v

In ter vi ja ar Iz glī tī bas, kul tū ras, 
spor ta un jau nat nes no da ļas va dī tā ju

 Ro lan du Ras ta ku

Pieminot vēstu
riskivienojošo

mirkli Baltijas tautu
vēsturē, arī Valkā,
tāpat kā daudzviet
citurLatvijā,Lietuvā
un Igaunijā, 23.au
gustā cilvēki atkal
pulcējāskopāLuga
žu laukumā, kur
stiprinājavienotību,
sadodoties rokās.
Katrsvarējapiedalī
ties ziedu un gais
mas ceļaveidošana
no līdzi paņemta
jām svecītēm un
ziediem.
Pasākumu ar dzejas lasījumiem

kuplināja dzejnieki Vaiņus Baks
(Lietuva), Zane Brūvere  Kvēpa
(Latvija)unVēraKasimovanoIgau
nijas.Pasākumāuzstājāsneatkārto
jamaisdziesminieksHaraldsSīma
nis, kas latviešu publikai plaši pa
zīstamsarsavusavdabīgounneiz
mirstamobalsstembru,emocionali
tāti un dziļi dvēselisko vēstījumu
parLatvijaslikteņstāstiem.
PasākumunoslēdzaValkas jaun

iešuveidotāfilmaparBaltijas ceļu,
kur cilvēkidalījāsatmiņāsparpie
dzīvoto.
1989.gada23.augustāvisutrīsto

laikvēlPSRSokupētoBaltijasvalstu
pilsoņi sadevās rokās, izveidojot
dzīvoķēdi–Baltijasceļu–noTalli
nas līdzViļņai, paužot igauņu, lat

viešu un lietuviešu neapstrīdamo
gribuatjaunotsavuvalstuneatkarī
bu.
Vistālāko ceļuuzpasākumumē

roja dzejnieks no Viļņas Vaiņus
Baks, kurš bija sagatavojis uzrunu
ganlatviešuunlietuviešu,ganigau
ņuvalodās.
«Esmu arī piedalījies Baltijas ce

ļā», stāsta Vaiņus. «Man bija tikai
pusgadiņš,betvecākibijamanipa
ņēmušilīdziratiņos.Tur,kurstāvē
jām,nebijapietiekamidaudz cilvē
ku, tāpēcno ratiņiembija izvilktas
prievītes,kurugalusturējaabivecā
ki.Manvēlirsaglabājušāsfotogrāfi
jas no tās dienas. Domāju, ka abu
tautuvienotībasapliecināšanā,šisir
bijis pats nozīmīgākais notikums
Baltijastautuvēsturē».v

Turpinājums no 1.lappuses

Pēc 25 ga diem at kal sa do das ro kās
Teksts un foto: 
ZaneBrūvere

Pēs 25 gadiem cilvēki atkal pulcējās kopā

Pēdējābrīžaziņas

Ziedu ceļa veidošanā piedalījās arī paši mazākie pasākuma apmeklētāji

Dzejnieks Vaiņus Baks bija mērojis tālo ceļu no Viļņas,
lai piedalītos pasākumā
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Ir apkopoti kārtējā konkursa«Sakoptākādzīvesvietaundar
bavietaValkasnovadā2014»rezul
tāti.Žūrijaskomisijaslocekļuemoci
jasnorimušas,betšovasariegūtieie
spaidiirneizdzēšami.Kājauierasts,
dalīšos savā redzējumā un tas būs
ļotisubjektīvi.Pastāstīšuparredzē
to,kasmaniuzrunājavisvairāk.Arī
šoreiz–nenosaucotvārdus,laikādu
netīšineaizvainotu,nereklamētuvai
neradītu nevajadzīgu ažiotāžu. Vi
ensraksturojošselementsganirvis
osapskatītajosobjektos–katrsirie
vērībascienīgs.

Sa pra ša nās un sa pra ša na
Uzsākotpieteiktoobjektuapskati,

kādas vasarnīcas saimniece, pati to
neapzinoties,noformulējašīsvasaras
konkursavadmotīvu.Proti–sapra
šanāsunsaprašanasnozīmība.Viņa
palepojās, ka piedalījusies Pasaules
koru olimpiādēRīgā, strādājusi par
korapavadoni.Kādamkorim?Krie
vukorim, jonevarstrādātarcittau
tiešiem,janesaprotiviņuvalodu!Ci
tassvešvalodasviņatiklabinezinot.
Savukārt, viņasvīrs ļoti labi saprot
kokavalodu,dārzā izstādītāsdažā
da lieluma koka skulptūras ir tik
dzīvas, ka roka neviļus pastiepjas
paglaudītzirdziņamuguruvaisivē
nasānu.Jābrīnās,kāmākslinieksšos
brīnišķīgos veidojumus varēja no
jaustunizvilinātārānokokabluķa,
savukārt, vējlauzti zari esot lielisks
materiāls vēja stabulēm. Koku kā
materiālu,vairākganlietišķāsmāk
slasjomā,labipazīstarīvairākimāj
vārdunorāžuveidotāji.Rezultātā ir
radītiinformējoši,estētiskipievilcīgi
ceļa papildelementi. Vienam auto
ramir tikai17gadi!Prasmīguroku
savītas arī kārklu klūgas kalpo par
glītiem aizslietņiem, sētiņām un
dzīvnieciņiem.
Valodasprasme, turklāt, ir abpu

sēja.Arīkokisaprotcilvēkuvalodu.
Kādaslaukusētassaimnieksat ina,
kaviņšarsaviemkokiempirmsap
griešanaskatrreizaprunājoties.Mui
žasparkaozols,noklausījies,kāvīri
pavasara talkā spriež, ka šis koks
kalstotnostunbūšotjānozāģē,saņē
miesunmēnešalaikākrietnisalapo
jis,laitakredz,kaviņširdzīvotājs.
Kānopietni–pajokampiebildapa
gasta pārvaldnieks, šāda terapija ir
iedarbīgāka,javairākicilvēkitoska
ļiapspriež,kokamdzirdot.
Irvīri,kaslabisaprotasarmetālu

un atelpā no tehnikas remontdar
biem «uztamborē» pa mežģīņotam
mājvārdam ar visu firmas logo vai
variācijasparpuķupodiemuzmil
zīgāmatsperēm.Puķupoduvar ie
kārt ķēdēs un – pretēji gravitācijas
likumam–varuzķēdēmarīatstutēt.
Arīgrilsvarbūtne tikaipraktiska,
betļotiskaistalieta.Savukārt,visur,
kurvajagunnevajagesošiepelēkie
laukakmeņiunoļivarlieliskikalpot
kāceļasegums,betlabameistararo
kās–arīkāsētasmateriāls.Nepajau
tāju saimniekam, cikmaksātu tāda
metālkaluma sēta ar akmens mūra
stabiem (katram stabam ir metāla

jumtiņš ar savītu spici galā), ja šo
darbu nebūtu darījis savām rokām.
Mājaatrodasielukrustojumā,unsē
tairgarabāmielāmvisazemesgaba
lagarumā.Turklātakmeņiunmetāls
veidonoteiktusētasstilu.Labsamat
nieks atpazīst nezūdošuvērtību arī
vecos,arrokudarbuveidotosķieģe
ļos,kuriemdotaotrādzīvedrošāun
glītākrāsnsķermenī.
Šogad īpaši piesaistīja vīrišķās

enerģijasunkārtīguvīriešarokura
dītais.Tasnenozīmē,kasievietesat
paliktu: stādījumu (pat parku!) vei
došana,kokaugugrupuapcirpšana,
nemaznerunājotparvisassaimnie
cībasuzturēšanulabākārtībā!Kāda
pieredzējusi enģeļtauru audzētāja
rājasavupuķusaimikānepaklausī
gus bērnus, ka šogad enģeļtaures
ziedotdaudzskopāk.Parlaimibagā
tīgāpelargonijuunfuksijuekspozī
cijašotrūkumunomaskēja.Arīhar
moniskisaaugušieskujeņiungraud
zāles irkāapliecinājumsskaistuma
radīšanai.
Nevarunepieminētvēlkāduabso

lūtiparastuunfunkcionāluveidoju
mu,kasizraisījažūrijasapbrīnu.Mēs
tāīstinezinājām,kotiešimumsrādīs
pagastapārvaldesvadītājs,kad,tik
ko izkāpušas nomašīnas, visas dā
mas metās pie iztālēm pamanītā
malkasveidojuma(esnezinu,kālai
tonosauc,betgrēdatānav).Apmē
ram4mx6mx2mideālataisnstūra
kubaformāsaliktāsmalkasielassa
stāvnoprecīzinomērītāmunrūpīgi
saliktām pagalēm. Pamīšus vienā
rindā 30 cm, otrā 50 cm garas. Arī
vienkāršaslietasvarizdarītperfekti
unskaisti!

Labs stāsts
Pirms konkursa, spriežot par šā

gadasakoptākāssētaskonkursano
risi,pazibējaideja,kakomisijavarē
tuvienkārši,bezkādaspieteikšanas
novērtēt skaistus pagalmus, dobes,
stādījumus, neiegriežoties sētā, ne
bradājotunnetraucējot.Tāpēcarīra
dās jauna nominācija «Pievilcīgais
stūrītis». Arī iepriekšējos gados ga
rāmbraucot tikām manījuši kādu
skatu piesaistošu elementu ārpus
pieteiktajiemobjektiem.Tomēr–ga
rāmejot mēs neuzzinām sētas stās
tus.Parto,kamājasvārdsradieska
raizlīgumampargoduzviedrulai
kos,parvecātēvaakmeni,kasatvests
no bijušajām ganībām, par līkloču
bruģētoceliņu,kurujaunāsaimnie
ceuzstājusinospraustātaisnāvietā,
par neglīto urbumu, kas patiesībā
slēpjaszemkičīgajāmvējdzirnavām,
par ceļmalas bērziņiem, kurus ap
lauzušicitādidomājošiekaimiņi,bet
vēlākganat inušiesnedarbos.
Par mājvārdu, kas uzmargots no

ugunsgrēkā nodegušajā darbnīcā at
rastiemuzgriežņiemkāapliecinājums
sētasatdzimšanai.Nekasnavnejaušs.
Kociņšstādītsarlabiemnovēlējumiem
ģimenē ienākušajamdēlam,unmār
tiņrožuaudzepargodudzimtasMār
tiņiemvairākāspaaudzēs.

Darbs un zi nā ša nas
Varētudomāt,kakonkursantibija

īpaši posušies par godu žūrijai. To
mēr – perfekts zāliens, kas grezno

ganpar šāgada laureāti at īto sētu
(kājausolīju–šajārakstāvārdusne
nosaucu),ganarīcitas,iegūstamsti
kai regulāriunbieži appļaujotvisu
platību,kasbijapamanāms.Zāliens
arī ir svarīgākais apstādījumu ele
ments,untāuzturēšanairnopietns
darbs.
Sētās, kur dzīvo vairākas paau

dzes,kāobligātselementsir«vecmā
miņudobes».Šāduapzīmējumumi

nēja gan jaunākās ģimeņu locekles,
ganarīmēs–žūrijasdalībnieces,kas
pārstāvdažādasdārzkopībasskolas.
«Vecmāmiņudobes» galvenās pazī
mes ir: ar laukakmeņuoļiemaplik
tasnelielas apaļas vai četrstūrado
bes,parastivairākas,rindāssastādīti
krāšņumaugivaidārzeņi,vissrūpīgi
izravēts.
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Rožu dobe nogāzē pie vecām ēkām

Klūgu veidojumi

Izvērtētas skaistākas 
sētas Valkas novadā
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Kādā «vecmāmiņas dobē» auga
kāļi,kaspilnībāatbilstkrievutautas
pasakāparrāceniaprakstītajiemap
mēriem.Kautarīainaviskišādasdo
bes parasti nav veiksmīgas, tomēr
tāmirbūtiskanozīme–uzturētčak
lo kopēju darbaspējas un veselību,
ietaupītuzmedikamenturēķina.
Arī mūsdienīgāk ierīkotas mēro

gamatbilstošasapjomīgaskokveidī
goundaudzgadīgopuķudobespra
sa darbu. Pat tā saucamo «sliņķu
dobju»nosaukums irmānīgs, gluži
bez aprušināšanas, mēslošanas un
piecirpšanasneiztikt arī šādādobē,
kas lielākoties sastāvno skujeņiem,
lēnaudzīgiem lapu koku krūmiem
un ilgmūžīgāmpuķēm.Šādosgadī
jumos darbojas likumsakarība – lai
dobebūtuvisosgadalaikosundau
dzusgadusglītaunneprasītuikdie
nasčubināšanu,vispirmsirvajadzī
gaszināšanasparto,kādassugasun
šķirnesaugusizvēlēties,kādosinter
vālossastādīt,ņemotvērādotosaug
šanas apstākļus: augsne, mitrums,
sauleu.c.Jatomērļotigribasapstāk
ļiemnepiemērotuaugu,varrīkoties,
kātoizdarījiskādsentuziasts.Ienā
kotviņalabikoptajāmājaspagalmā,
pārsteidza sakuplojušais mūžzaļais
rododendrs, kuram vajadzīga caur
laidīga, skāba augsne, nevis Valkas
treknais māls. Saimnieks esot no
drošinājisrododendramtīkamome
ža zemi, piepildot to kvadrātmetra
lielumabedrē.
Manuprāt, visplašākās zināšanas

irvajadzīgas, ierīkojotkokustādīju
mus. Trīsmetrīgu ozoliņu nepārnē
sāsi kā nevietā ieaugušu dienziežu
vaipeonijuceru.Vispirmsjāņemvē
rāpieaugušakokagabarīti,kas tiks
sasniegti pēc vairākiem desmitiem
gadu. Šajā sakarā atgādināšu vien
kāršu paņēmienu: iesprauž zemē
mietuunapvelkaptoaplocivainaga

rādiusā.Tiktālusniegsiespieauguša
koka zari. Jāpaskatās arī uz augšu,
vaikokunešķērsoselektrolīnijasva
di.Tāpēcatkārtošos,betskaistsliels
koks,kurampietiekvietas, irneno
vērtējamsdārzaelements, to redzē
jām arī apciemotajos objektos. Bija
patīkami redzēt, ka vairākās sētās
Ziemassvētku eglītes (sudrabegles,
baltegles) aug piemērotās vietās un
pēcdažiemgadiemnebūsmājazem
eglītesvainoskalpētaegle.
Šādaatkāpeparkokiemrakstāie

nācaarītādēļ,kacitaskomisijassa
stāvānācāspiekristizsniegtciršanas
atļauju izcili skaistam, lielam ozo
lam,jotasaugavien90cmnomājas
sienas, pilnībā noklājot dzīvojamās
ēkasjumtu.
Nejauvisisaimniekivisuslabie

kārtošanasdarbusirveikušipaši,un
tasarīnavvajadzīgs.Daudzkārt iz
rādās,kauzticētspeciālistamsvarī
gusdarbus(dīķarakšana,bruģalik
šana,dārzaplānošana)sanākpatlē
tāk,nekāmēģinātpašamunpēctam
pārtaisīt. Itkāvienkārši,piemēram,
dīķi – «vajag tikai rakt», bet vēl la
bāk,jarīkstnieksirat īmējis,kurun
cikdziļu,laidīķisbūtupilnsarūde
ni nevis sausa bedre.Arī tā ir liela
māka–izraudzītiesīstomeistaruun
ņemt vērā profesionāļa ieteikumus.
Lieliski,kasētassaimniekamiraina
vasizjūta,bet, laiprefekti iekārtotu
dārzatelpu,irvajadzīgasarīzināša
nasdārzkopībā,ainavuarhitektūrā,
augu aizsardzībā un daudzas citas
noderīgaslietas.
Vēlkāduprasmipamanījudaudz

viet–perspektīvasizmantošanudār
zapaplašināšanā. Izmanot kaimiņu
dārza glītos stādījumus vai labības
laukusunmežuskādārza turpinā
jumu,pagarinātskatulīnijaslīdzap
vārsnim.
To arī visiem novēlu – pagarināt

skatu līnijas un piesaistīt aizvien
jaunasprasmes!v

Turpinājums no 3.lappuses
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«3+ Ģimenes kartes» daudz
bērnu ģimenēm  ir pirmā 

atbalsta programma ar speciālu at
laižu un bonusu piedāvājumu ģi
menēm, kurās aug trīs un vairāk 
bērnu, 22.jūlijā preses konferencē 
informēja Sabiedrības integrācijas 
fonda pārstāvji.

«3+Ģimeneskarte»irpirmāvalsts
veidotaatbalstasistēmadaudzbērnu
ģimenēm,kasreizēkalposarīkāap
liecinošsdokumentstam,kaģimenē
augtrīsunvairākbērnuvecumālīdz
astoņpadsmitgadiem.Šīskartesīpaš
niekiemturpmākbūsiespējasaņemt
atlaides, izmantojot pakalpojumus,
kuruspiedāvāvalstsunprivātieuz
ņēmumi Latvijā. Programma tapusi
ar Sabiedrības integrācijas fonda at
balstu.
Īpašasdaudzbērnuģimeņukartes

jau tiek piedāvātas vairākās Eiropas
valstīs,kaskalpokāpapildusatbalsts
ģimenēmarbērniemlīdztekussociā
lajiem pabalstiem. Eiropā ir ilgstoša
pieredze(sākotno1921.gadaFrancijā)
daudzbērnug ̧imenu̧atlaižukaršuie
viešanādažādos līmeno̧s– sākotno
atsevišku̧pilsētuunpašvaldīburea
lizētām kartēm, kas darbojas savas

teritorijasrobežās,līdzpatnacionāla
līmen ̧a atlaižu sistēmām,kasveido
jas no valsts un privāto uzn ̧ēmumu
dotācijām.
Daudzbērnu g ̧imenes ir atbalstā

masabiedrībasgrupavairākuiemes
ludēļ–laimazinātusociālonevienlī
dzību un nabadzības risku un, lai
veicinātudzimstībasrādītājusdemo
grāfijaskrīzesskartajāEiropā,stimu
lējotkuplākuģimeņuveidošanos, t.i
ģimenesartrīsunvairākbērniem.
Šādu atbalsta programmumērķis

ir arī mazināt sabiedrībā valdošos
stereotipus,kasradušies,valstīmun
pašvaldībām realizējot pret daudz
bērnu ģimenēm (bieži vien kā pret
mazturīgo iedzīvotāju daļu) vērstu
sociālāspalīdzībaspolitiku.
«Idejapar«Demogrāfiskopasāku

muīstenošanaLatvijā–daudzbērnu
ģimeņu apliecības – Goda ģimenes
kartesieviešana»tikaradītaarmērķi
veicinātizpratni,kastiprasunstabi
las ģimenes ir nacionālas valsts un
tautaspamatsuntāsvarpastāvēt,ja
tiek nodrošināti labvēlīgi apstākļi
dzimstībaspalielināšanai,vecākuat
balstam,otrāuntrešābērnaradīšanai
vai adoptēšanai un bērnu drošības
sajūtasstiprināšanai.Tāpatarīveici

nātizpratnisabiedrībā,kadaudzbēr
nuģimenesstatussirprestižs,kāarī
veicinātbezvecākiempalikušobērnu
adoptēšanuunaizbildniecībasnodi
bināšanu», uzsvēra Aija Bauere, Sa
biedrības integrācijas fonda sekreta
riātadirektore.
Latvijā «3+ Ģimenes kartei» būs

tiesības pieteikties visām daudzbēr
nuģimenēm,kurāsaugtrīsunvairāk
bērnuvecumālīdz18gadiem,kāarī
tām daudzbērnu ģimenēm, kurās
kādsnovecākiemiraizbildnistrīsun
vairāk bērniem vecumā līdz 18 ga
diem.Karteiiriespējapieteiktiesjeb
kuramnovecākiem–ganbērnumā
tei,gantēvam.Kartepienākas,japer
sonai (pašai vai kopā ar laulāto) vai
tāslaulātajamirtrīsvaivairākbērnu
līdz18gaduvecumasasniegšanai(arī
aizbildnībāesošivaiaudžuģimenēie
vietotibērni)unpersonaiuntāslau
lātajam un minētajiem bērniem ir
deklarētadzīvesvietaLatvijasRepub
likā.
Ar«3+Ģimeneskartes»būsiespē

jamssaņemtatlaidesdažādosLatvi
jas uzņēmumos, tūrisma vietās un
kultūrasiestādēs.Piedāvātāsatlaides
būsiespējamsizmantot,uzrādot«3+
Ģimenes karti», iegādājoties preces

un pakalpojumus uzņēmumos, kuri
iriekļautidaudzbērnuģimeņuatbal
staprogrammā.Visudaudzbērnuģi
menēm draudzīgo uzņēmumu sa
rakstu iespējams aplūkot interneta
vietnē www.godagimene.lv. Atlaižu
piedāvājuma saraksts, ko varēs iz
mantotaršokarti,tiekregulāripapil
dināts un šobrīd sasniedz jau ap 50
uzņēmumu.
Laidaudzbērnuģimenēmbūtuie

spējasaņemt«3+Ģimeneskarti»,in
terneta vietnē www.godagimene.lv 
būsjāaizpildakartespieteikumaelek
troniskā veidlapa, precīzi norādot
lūgtoinformācijuparseviunsaviem
bērniem, kā arī norādot adresi, uz
kurukartinosūtītvaiarīvērstiesdek
larētajāpašvaldībā.
Projektā paredzētas vairākas ak

tivitātesdaudzbērnuģimeņuatbalsta
sistēmasizveideivalstī–pētījumipar
daudzbērnu ģimenēm, karšu ie
viešana un izplatīšana, informatīva
kampaņaunmateriāliparkaršupro
grammu un daudzbērnu ģimeņu
stāvokliLatvijā,daudzbērnuģimeņu
portālawww.godagimene.lv izveide
unuzturēšana,darbsarpašvaldībām
un uzņēmumiem, kas piedāvā at
laidesdaudzbērnuģimenēm.v

«3+ Ģimenes kartes» – atbalsta un atlaižu 
programma daudzbērnu ģimenēm

Izvērtētas skaistākas sētas Valkas novadā
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Vasaras brīvlaiks skolas bēr
niemiratpūtaslaiks,kadnav

jādomāparmācībām.BetpieciĒrģe
mespamatskolasbērni izvēlējāsvie
nu brīvlaika nedēļu veltīt arī mācī
bām,piedalotiesunpārstāvotLatviju
un Valkas novadu starptautiskā no
metnē «TeachingTolerance Through
English»,kurašogadnotikaIgaunijā,
Pērnavas rajonā tūrismabāzē«Hiie
kivi».Nometnēpiedalījāsbērnivecu
mā no 11 līdz 13 gadiem no trijām
Baltijas valstīm – Latvijas, Lietuvas
unIgaunijas.Nokatruvalstipārstā
vējadesmitbērni.Šīnometneiruni
kālanetikaiarto,kanometneslaikā
galvenāsaziņasvalodabijaangļuva
loda,betarīar to,kabērniemšīno
metne bija pilnīgi par brīvu – visus
izdevumusganceļa,gandzīvošanas
un ar mācībām saistītos izdevumus
sedzaLatvijas,LietuvasunIgaunijas
vēstniecībasunIgaunijasangļuvalo
dasskolotājuasociācija.Tākānomet
ne notika Igaunijā, tad lielāko daļu
izdevumu sedza ASV vēstniecība
Igaunijā.Untāuznometnivarējado
ties arī bērni, kuriem uz citām no
metnēmaizbrauktirgrūtidēļaugstās
dalībasmaksas.
Laipiedalītosšajānometnē,angļu

valodasskolotājaivajadzējauzrakstīt
motivācijasvēstuli,kāpēcviņavēlas,
lai viņas skolas bērnipiedalītos šajā
nometnēunkonkursakārtībātikaat
lasītas divas skolotājas no katras
valsts.Skolotāja,dodotiesuznomet
ni, varēja ņemt līdzi piecus savus
skolēnus.UntāpieciĒrģemespamat
skolasskolēniBaibaFeldmane,Elvita
Zīle Dica, Viktorija Ķībere, Agnese
MaijaRubeneunAgrisTukišsunvi

ņuangļuvalodas skolotāja IlzeVehi
no11.līdz17.augustampiedalījāsno
metnēIgaunijā.
Nometnē galvenā saziņas valoda

bija angļuvaloda,un tābija laba ie
spējabērniemizmantotskolāiegūtās
zināšanas un prasmes, bet varēja
dzirdētarīlatviešu,igauņu,lietuvie
šuunkrievuvaloda.Galvenānomet
nestēma,bijamācītiessaprastunpie
ņemt vienam otru lai arī kādi mēs
būtu.Katrudienunotikapiecasmā
cībustundas,kurāsbērniapguvaun
izdzīvojadažādas tēmas, kas saistās
ar jēdzienu tolerance. Arī nometnes
viesi runāja par to, ka mums jābūt
draudzīgiemunjāpieņemciticilvēki
unviņuuzskatus.Visinometnesvie
sibijanoASV,ganbrīvprātīgāEliza
bete Lanca, kura pašlaik atrodas un
strādāIgaunijā,gandividesantnieki
noASVkorpusaIgaunijā,ganskolo
tājs Džeisons Fins noŅujorkas, gan
divi aktieri.Betgalvenaisviesisbija
ASVvēstnieksDžefrijsLevins.
Nometnēbērninetikaimācījās,bet

arīatpūtās.Bērnubrīvālaikaaktivi
tātesorganizējatrīsigauņujaunieši.
Bērniunskolotājanonometnesat

griezāsargandarījumasajūtu.Unkā
viens puisis no Elejas teica, ka viņš
ieteiktu arī saviem draugiem doties
uzšādunometninākamgad,kurace
rams, ka notiks Lietuvā, ja Lietuvas
ASV vēstniecība uzņemsies sponso
rētlielākodaļunonometnesizdevu
miem. Šāda nometne notiek jau no
2010.gada.Pirmosdivusgadusšīno
metne notika Salacgrīvā, bet nāka
mosdivusgadus Igaunijā, tāpēcan
gļu valodas skolotāji cer, ka šīs no
metnestradīcijaturpināsiesunnotiks
Lietuvā.v
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Valkas novada Sociālais die
nests informē,kano1.jūlija

ģimenēm,kurāmirpiešķirtstrū cī
gas ģi me nes statuss,kāarīdaudz

bēr nu ģimenēmunģimenēm,ku
ras audzina aiz bil dnī bā pa ņem tu 
bēr nu irtiesībassaņemtvien rei zē
ju pa bal stu mā cī bu pie de ru mu ie
gā dei.
Pabalstu var saņemt par katru

bērnu, kurš ir Valkas novada vis

pārizglītojošo skolu 1. – 12.klases
audzēknis.
Iesniegumu pabalsta saņemša

nai var iesniegt no 1.jūlija līdz
31.oktobrimpie sociālādarbinieka
pagastosvaipilsētā.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki

pirmdien,otrdienunceturtdienno
8.30–12.00unno13.00–16.30.
Trūcīgāmģimenēmpabalstspar

katrubērnuirEUR14,23,savukārt,
daudzbērnu un aizbildņu ģime
nēmEUR15.v

Vasaras brīvlaikā papildina 
angļu valodas zināšanas 

Teksts: IlzeVehi

Tur pi not pa va sa rī uz sāk to pro jek tu 
«LMT Lat vi jai», «Lat vi jas Mo bi lais 

Tele fons» (LMT) sa dar bī bā ar Val kas no va du, 
no 25.augus ta iz slu di na pie teik ša nos jau
n ajam pos mam. Līdz 25.sep tem brim ik viens 
Val kas no va da ie dzī vo tājs, ie dzī vo tā ju gru pa, 
ne val stis ka or ga ni zā ci ja vai ju ri dis ka per so
na, ku ru dek la rē tā vai ju ri dis kā ad re se ir Val
kas no va dā, paš val dī bā var ie sniegt pro jek ta 
pie tei ku mu.
LMTjautrešogadupēckārtasrīkoprojektu

«LMTLatvijai», kā rezultātā Latvijas pilsētās
realizētasvairākkā40iedzīvotājuiniciatīvas.
«LMTlepojasarkatru,kuršdara,tādēļesam

patiesigandarīti,kašogadarīValkasnovada
iedzīvotājiemvarampiedāvātīstenotsvarīgas
idejasunuzlabotdzīvisavāpilsētāuntāsap
kārtnē,»sacījaLMTklientucentra«Valmiera»
vadītājaSantaFrance.
«LMTLatvijai»mērķisirīstenotreģionuie

dzīvotājiemsvarīgasunnozīmīgasieceres,pa
darot sakoptāku vidi, dažādojot sabiedriskās
dzīvesaktivitātesunveicinotsavaspilsētasiz

augsmi.
PirmajākārtāprojektusvērtēsLMTunpaš

valdībasžūrija,otrajākārtāuzvarētājusunfi
nansējumasaņēmējusnoteikspašiiedzīvotāji,
balsojotelektroniskiportālāDELFIvaiaizpil
dot balsošanas anketas pašvaldībā uz vietas.
LMT klientiem būs iespēja balsot arī portālā
m.lmt.lvunarīsziņaspalīdzību.
Konkursa uzvarētāji varēs saņemt no 500

līdz 2000 eiro finansējumu vai līdzfinansēju
mu.Ardetalizētiemprojektukonkursanotei
kumiemvar iepazītiesValkasnovadapašval
dībasmājaslapāvaiportālāDELFI.
Iedzīvotājiizrādījušilieluinteresipardalību

unatbalstulīdzšinējās«LMTLatvijai»aktivi
tātēs–kopumāparprojektiemnobalsojušivai
rāknekā50000cilvēku.
Kopumā šogadLMTprojekta «LMTLatvi

jai» ietvaros sadarbojas ar astoņāmpašvaldī
bām–šajākārtāsavasidejaspilsētasikdienas
uzlabošanai varēs iesniegt Bauskas, Līvānu,
OgresunValkasiedzīvotāji.
«Šīirļotisvētīgaunnozīmīgainiciatīva,un

mēsesampriecīgi,katagadšisprojektsir ie

spējamspiemums»,priecājasnovadapriekš
sēdētājsVentsArmandsKrauklis.«Irskaidrs,
kavajadzībusabiedrībaiirdaudz,daudzvai
rāknekāpašvaldībasvaipašucilvēkufinanšu
iespējas.Unmēsvienmēresamļotiatsaucīgi,
jaredzam,kairpavērieskādscitsceļš.
Es ļoti ceru,kaarī šajāprojektābūsdaudz

interesentuunmēsatradīsimto,kasirvisno
zīmīgākais un interesantākais novadam un
novadacilvēkiem».

Par LMT Lat vi jai
Jau tre šo ga du «Lat vi jas Mo bi lais Tele-

fons» sa dar bī bā ar Lat vi jas paš val dī bām 
pil sē tu ie dzī vo tā jiem un ie dzī vo tā ju gru pām, 
ku ri vē las ar ide jām un pro jek tiem pie da lī-
ties sa vas pil sē tas att  īs tī bā, pie dā vā ie spē ju 
pie da lī ties pro jek tā «LMT Lat vi jai». Šo gad 
«LMT Lat vi jai» pie da lās as to ņas pil sē tas - 
Tal si, Tu kums, Prei ļi, Sal dus, Baus ka, Lī vā-
ni, Og re un Val ka. Mēr ķis ir vei ci nāt sa bied-
ris ko dzī vi Lat vi jas pil sē tās un at bal stīt pri-
vāt per so nu, ju ri dis ku per so nu un ne val stis-
ko or ga ni zā ci ju ini ci atī vas pil sē tu sa bied-
ris kās dzī ves iz aug smei. v

Ie dzī vo tā ji aici nā ti pie teikt ide jas Val kas no va da at tīs tī bai
Teksts: ZitaLazdāneLaķe

Gandrīzkatrscilvēkssa
vā dzīvē ir mēģinājis

sacerēt kādu dzejolīti, eseju.
Netikaiskolāmācoties,betarī
sadzīvē.Ircilvēki,kamrakstī
šana ir brīvā laika hobijs, pat
nepieciešamība. Valkas nova
dājau2gadusdarbojasliterā
rā apvienība, kura pagājušajā
gadā izdeva grāmatu «Ri
tums».Grāmatastapšanasgai
tā izveidojās sadarbība ar no
vada bibliotēkām un vairāk
vai mazāk rakstošiem cilvē
kiem. Kopdarbības rezultātā
dzimaidejaparnometni,kur
varētu satikties un uzklausīt

konsultantu padomus. Tapa
projekts, kuram finansējumu
piešķīranodibinājums«Fonds
«Ziedot»».No15.–17.08.2014.
Smiltenespagasta «Kalbakās»
tikās 30 dalībnieki no Valkas
unSmiltenesnovadiem.Arli
terātiemstrādājadzejnieceun
literatūrasskolotājaIvetaRati
nīka un rakstniece Ieva Mel
galve.Nodarbībasbijabezgala
interesantas,tikapildītidažā
diuzdevumi,dalībniekivarē
jaieklausītiescituvārsmāsun
analizēt dažādus tekstus, tā
gūstot jaunupieredzi.Visiat
zina, ka saiets bija ļoti  rosi
nošsunnedaudzparīsu.Visi
šķīrās ar apņemšanos atkal
tiktiesdažādosliterārospasā
kumosun,protams,rakstīt.v

Brī vā lai ka li te rā ti iz zi na 
rak stī ša nas no slē pu mus

Teksts: MārīteMagone, Val kas 
no va da li te rā rās ap vie nī bas 
pro jek tu va dī tā ja

Valkas novada Literārā apvienība cer, ka meistardarbnīcas turpmāk 
būs tradīcija novada dzīvē

Sociālajāpalīdzībā
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Val kas no va da domē

2014.ga da 31.jū li ja do mes sē dē pie ņem tie lē mu mi
[

A• pstiprināt nolikumu Nr.13
«J.Cimzes Valkas Mūzikas

skolasnolikums».
Mainītnosaukumu«Kārķupagas• 

ta tautas nams» uz «Kārķu tautas
nams».
Mainīt nosaukumu «Zvārtavas• 

pagasta tautasnams»aradresi:Lu
turskola, Stepi, Zvārtavs pagasta,
Valkasnovads,LV4735un«Mierkal
natautasnams»aradresi:Mierkalna
tautasnams,Zvārtavaspagasts,Val
kasnovads,LV4735.
ApstiprinātValkasnovadakultū• 

rasiestāžunolikumus.
ApstiprinātnolikumuNr.19 «Val• 

kasnovadakultūrasiestāžuamatier
mākslas kolektīvu darbības noli
kums».
Nosūtīt Satiksmes ministrijai ie• 

sniegumu ar lūgumu iekļautValsts
autoceļupārvaldīšanas,uzturēšanas
unatjaunošanasfinansēšanasplāna
2015.gadamvalstsbudžetaprogram
mas«Valstsautoceļufonds»finansē
juma saņemšanai 2,05 km tranzīta
ielas Valkas pilsētā pa Rīgas ielu,
posmānopilsētasrobežaslīdzZem
galesielairekonstrukcijai.
Iesniegtprojektu«Kompleksirisi• 

nājumi siltumnīcefekta gāzu emisi
jas samazināšanai Valkas novada
Bērnu–jaunatnessportaskolasspor
ta zālē» Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu at
klātākonkursa«Kompleksirisināju
misiltumnīcefektagāzuemisijusa
mazināšanai»5.kārtā līdz2014.gada
31.jūlijam.
AtbalstītKārķupamatskolasdalī• 

bu projektā «Kompleksi risinājumi
siltumnīcefektagāzuemisijassama
zināšanai Kārķu pamatskolā», kas
tiks iesniegts Klimata pārmaiņu fi
nanšuinstrumentafinansētoprojek
tuatklātākonkursa«Kompleksirisi
nājumisiltumnīcefektagāzuemisiju
samazināšanai»5.kārtālīdz2014.ga
da31.jūlijam.
Apstiprināt saistošosnoteikumus• 

Nr.15«Grozījumi2014.gada27.janvā
rasaistošajosnoteikumosNr.5«Val
kas novada pašvaldības 2014.gada
pamatbudžets»».
Apstiprinātizcenojumusstadiona• 

izmantošanai:
1.1. valsts,reģionasacensībāmpar
vienu stundu – EUR 36,00 bez
PVN;
1.2. novada sacensībāmparvienu
stundu–EUR25,20bezPVN;
1.3. parvienustundu–EUR18,00
bezPVN;
1.4. nometņu dalībnieku vajadzī
bām līdz 10 cilvēkiem par vienu
stundu–EUR3,60bezPVN;
1.5. nometņu dalībnieku vajadzī
bāmno11līdz20cilvēkiemparvie
nustundu–EUR7,20bezPVN;
1.6. nometņu dalībnieku vajadzī
bāmno21unvairākcilvēkiempar
vienu stundu – EUR 10,80 bez
PVN;
1.7. futbolalaukumaizmantošanai
valsts,reģionasacensībāmparvie
nustundu–EUR24,90bezPVN;
1.8. futbolalaukumaizmantošanai
novadasacensībāmparvienustun
du–EUR17,80bezPVN;
1.9. futbolalaukumaizmantošanai

par vienu stundu – EUR 7,10 bez
PVN;
1.10.1/2 futbola laukuma izmanto
šanaiparvienustundu–EUR3,55
bezPVN;
1.11.skrejceliņa izmantošanai par
vienustundu–EUR3,95bezPVN;
1.12.saunas, dušas, atpūtas telpu
izmantošanaivienamcilvēkampar
vienustundu–EUR2,48bezPVN;
1.13.saunas, dušas, atpūtas telpu
izmantošanai 3 – 5 cilvēkiem par
vienustundu–EUR7,44bezPVN;
1.14.saunas, dušas, atpūtas telpu
izmantošanai 6 – 10 cilvēkiempar
vienu stundu – EUR 14,88 bez
PVN;
1.15.trenažieruzālesizmantošanai
pieaugušajiembezdušasapmeklē
juma par divām stundām – EUR
2,07bezPVN;
1.16.trenažieruzālesizmantošanai
skolēniem,pilna laika studentiem,
pensionāriem bez dušas apmeklē
juma par divām stundām – EUR
1,035bezPVN;
1.17.dušas izmantošanai vienam
cilvēkampar reizi –EUR0,83bez
PVN;
1.18.šautuves izmantošanai ar sa
viem ieročiem un instruktoru par
vienustundu–EUR5,78bezPVN.
Apstiprināt Interešu izglītības• 

programmu izvērtēšanas un mēr
ķdotācijassadaleskomisijušādāsa
stāvā:
 Komisijas priekšsēdētājs: Aivars
Ikšelis– Izglītībasunkultūrasdaļas
vadītājs;
komisijaslocekļi:

 UndaOzoliņa – Izglītības, kultū
rasun sportakomitejaspriekšsēdē
tāja;
 SandraPilskalne–Valkasnovada
domesdeputāte;
 Valdis Šaicāns – Valkas novada
domesdeputāts;
 Mairita Jansone–Valkaspagasta
vidējās paaudzes deju kolektīva
«Spriņģi»vadītāja;
 Līvija Kreile – Ērģemes pagasta
daiļamatumeistare;
 MaritaTreijere–Zvārtavaspagasta
biedrības«Atrodilaikusev»biedre.
Apstiprināt Stipendiju piešķirša• 

naskomisijušādāsastāvā:
 Komisijas priekšsēdētājs: Vents
ArmandsKrauklis–Valkasnovada
domes priekšsēdētājs; komisijas lo
cekļi:
 AgrisSimulis–Valkasnovadado
mesdeputāts;
 Maruta Stabulniece – Valkas no
vadadomesdeputāte;
 AivarsIkšelis–Izglītībasunkul
tūrasdaļasvadītājs;
 LīgaMetuzāle – Personāla noda
ļasvadītāja;
 Valdis Šaicāns – Valkas novada
domesdeputāts.
Attīstībaslietukomitejāievēlētde• 

putātiKristīniSimonovu.
Apstiprinātnovadadomespriekš• 

sēdētāja2014.gada24.jūlijarīkojumu
Nr.89v«ParĀfrikascūkumēraap
karošanas pasākumiem Valkas no
vadā».
Izbeigt Valkas novada deputāta• 

ErnestaLĪBIEŠAdeputātapilnvaras
pirmstermiņa.v

26.jūlijāValkasnova
da dome noslēdza

sadarbības līgumu ar Izra
ēlaspilsētuIbillinu.
Līgumamērķis ir attīstīt

un padarīt ciešāku Valkas
novadaunIbillinaspilsētas
sadarbību un kontaktus.
Abaspusesplānosadarbo
ties dažādās jomās: izglītī
bā,sportā,kultūrā,tūrismā,
ekonomikāuncitās.
Valkas novads un Ibilli

nanākotnēplānoorganizēt
kopīgas sporta sacensības
unkultūraspasākumus,kā
arī organizētmāksliniecis
kās pašdarbības kolektīvu

uzstāšanos un kultūras
grupu apmaiņas braucie
nus. Ibillina irarābupilsē
ta, Izraēlas Ziemeļu daļā,
unsadarbībaarValkasno
vadutaiirjauvairākusga
dus.
«Šī līgumanoslēgšanair

loģisksdaudzugadudrau
dzībasturpinājums»,stāsta
pašvaldības vadītājs Vents
ArmandsKrauklis.Svarīgi,
kamēsarīvienojāmiestālā
kiemkonkrētajiemkopīga
jiemprojektiem.Nākamgad
kopīgi organizēsim tēlnie
cībassimpoziju,būsvēlcie
šākasadarbībasportajomā.
Būtiski, ka viņus interesē
arī ekonomiskā sadarbība,

un to mēs noteikti attīstī
sim,kāarītikspētītaiespē
ja veikt skolēnu apmaiņu
ģimnāzijas skolēniem. Un,
protams,arīstiprināsimcil
vēciskos kontaktus, lai cil
vēkilabāksaprastu,kasīsti
notiek Izraēlā. Mūsdienu
pasaulē, tieši cilvēciskie
kontakti jeb tautas diplo
mātija ir ļoti būtiska lieta,
lai kliedētu mītus un sa
prastu, kas pasaulē no
tiek».
Veiksmīgosadarbībuap

liecināja arī intensīvie fut
bolatreniņi,kasšogadno
risinājās Valkas pilsētas
stadionā no 25. – 30. jūli
jam.v

Val kas no va da do me no slēdz sa dar bī bas lī gu mu ar Ibil li nas pil sē tu
Teksts un foto: ZaneBrūvere

Pilsētu mēri vienojas kopīgu sadarbības projektu izstrādei Valkas 
novadā un Ibilinas pilsētā

2014.ga da augus tā ti ka uz sāk ta 
pro jek ta «Tau tas tēr pu ie gā de 

Val kas pil sē tas bēr nu un jaun ie šu 
tau tas de ju ko lek tī viem» īs te no ša
na. Pro jek ta mēr ķis ir ie gā dā ties 
trūk sto šās tau tas tēr pu da ļas Val
kas pil sē tas bēr nu un jaun ie šu tau
tas de ju ko lek tī viem, lai piln vei do
tu bēr nu un jaun ie šu kul tūr iz glī
to jo šās ak ti vi tā tes, ro si nā tu in te re
si par tau tas kul tū ras man to ju mu 
un lat vie šu tau tas tra dī ci jām un 
vei ci nā tu lat vis ko iden ti tā ti un re

ģi onā lo (Vid ze mes) pie de rī bu.

Projekta ietvaros tiks iegādāti
TDK«Vainadziņš»1.–2.klašugru
pai meiteņu krekli, puišu krekli,
puišu bikses, pastalas un saktas,
TDK«Vainadziņš»3.–4.klašugru
paipuišukrekli,puišubikses,puišu
vestes, meiteņu krekli, meiteņu
brunči,pastalas,jostasunsaktasun
TDK«Vendīgs.pastalasuntautiskās
zeķes.

Projektakopējāsizmaksas3803,51
EUR. Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecībasfondalaukuattīs
tībai(ELFLA)finansējumsir3000,00
EURunValkasnovadadomeslīdz
finansējumsir803,51EUR.
ProjektstiekrealizētsELFLALau

ku attīstības programmas 2007. –
2013.gadam 413. pasākuma «Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātesveicināšanavietējoattīstī
basstratēģiju īstenošanasteritorijā»

aktivitātes «Iekārtu, tehnikas, aprī
kojuma,informācijastehnoloģijuun
programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā
skaitāapmācībuun interešuklubu,
kultūras,videsaizsardzības,sporta
uncitabrīvālaikapavadīšanasakti
vitāšu)dažādošanaivietējiemiedzī
votājiem» 4.rīcības «Kultūras man
tojumasaglabāšanaunpilnveidoša
na»ietvaros.v

Būs jauni tau tas tēr pi Val kas pil sē tas bēr nu 
un jaun ie šu tau tas de ju ko lek tī viem

Teksts: IlzeKrastiņa, 
bied rī ba «At balsts Val kai»

un jaun ie šu tau tas de ju ko lek tī viem
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Lai pa pla ši nā tu paš val dī bas 
ie spē jas un in stru men tus uz

ņē mēj dar bī bas vei ci nā ša nā un pri
vā to in ves tī ci ju pie sais tī ša nā, ar 
Vi des aiz sar dzī bas un re ģi onā lās 
att  īs tī bas mi nis tri jas (turp māk – 
VA RAM) at bal stu, tiek iz strā dāts 
mār ke tin ga ma te ri āls an gļu va lo dā 
par Val kas no va du.
Mārketingamateriālā–bukletāir

iekļauta vispārēja informācija par
novadu,uzņēmējdarbībasvides ap
raksts un pašvaldības piedāvājums
potenciāliem investoriem. Papildus
līdz2015.gadabeigāmtiksizstrādāts
arī investīcijupiedāvājums investo
ru piesaistei, t.i., konkrētu objektu

detalizēti apraksti (piemēram, biz
nesa plāns, tehniskais projekts, tir
gus izpēte,u.c.),kas sniegspadziļi
nātuieskatuparinvestoruiespējām
veiktieguldījumusunattīstītobjek
tus.
Minētieārējāmārketingapasāku

mi tiek izstrādāti VARAM īstenotā
Norvēģufinanšuinstrumentaprog
rammasLV07«Kapacitātesstiprinā
šana un institucionālā sadarbība
starp Latvijas un Norvēģijas valsts
institūcijām,vietējāmunreģionālām
iestādēm»projekta«Reģionālāspoli
tikas aktivitāšu īstenošana Latvijā
un reģionālās attīstības pasākumu
izstrāde»ietvaros.v

Izstrādā mār ke tin ga 
ma te ri ālu 

in ves tī ci ju pie sais tei
Teksts:  JanaPutniņa, At tīs tī bas 
un pro jek tu da ļas va dī tā ja

in ves tī ci ju pie sais tei

EiropasSavienībafinansē

Līdz ar pamatskolas siltināšnas darbiem pilsētā būs sakārtots vēl viens 
nozīmīgs stūrītis, ar kuru varēsim lepoties

No 2014.gada 30.jūnija līdz
2015.gada31.janvārimValkas

pamatskolā tiek īstenots projekts
«Kompleksi risinājumi siltumnīce
fekta gāzu emisijas samazināšanai
Valkaspamatskolā».
ArKPFIatbalstuskolāsiltināsār

sienasunjumtapārsegumu,moder
nizēssiltummezgluuniekšējoapku
ressistēmu,nomainotradiatorusun
cauruļvadusoptimālastelputempe
ratūrasnodrošināšanai.
Skola tiksarīpie jauniemlogiem

un durvīm, kā arī decentralizētas
ventilācijassistēmas,kasļausskolai
ievērojamisaglabātsiltumu.Parpro
jektuvairākstāstaValkaspamatsko
lasdirektoreNadeždaMožārova:
«Idejaparsiltināšanubijasen,tā

pēcesgribupateiktiesdomeiuntie
šipriekšsēdētājamparto,kairtapis
šisprojekts.Tas,protams,prasalie
luslīdzekļusunuzņēmību,tačusil
tināšana bija nepieciešama daudzu
apsvērumudēļ.Pirmkārt,skolasvi
dei ir jābūt sakārtotai, un bērniem,
darbiniekiemun skolotājiem jājūtas
droši.Projektsirļotiapjomīgs,skolai
būs pilnīgi jauna fasāde un jaunas
durvis, būs skaisti, moderni, mūs
dienīgi radiatori. Paralēli remontē
jamunmūsdienuprasībāmpielāgo

jamklases.Pavasaruesamsagādā
juši arī jaunu datortehniku. Tāpat,
notiek remontdarbi skolas ēdnīcā –
tā būs moderna, un bērniem būs
prieksturatrasties».
Projekta kopējās attiecināmās iz

maksas ir EUR 965 935,10. Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta lī
dzekļi ir 57,20% no attiecināmajām
izmaksām, vaiEUR552 514,88.Do
mes līdzfinansējums ir 42,80% no
AttiecināmajāmizmaksāmvaiEUR
413 420,22. Darbus veic SIA «YIT
Celtniecība».
«Espēdējālaikābiežiatceros1992.

gadu,kadesatnācuuzskolu.Manat
miņāir,kāskolatoreizizskatījās–za
ļas krāsotas sienas, logi ar cauru
miem,pa kuriemziemā svilpovējš.
Pamazām sākām remontus, nomai
nījāmlogus,jumtu,bettākāmēsdzī
vojam 21.gadsimtā, ir jāiet laikam
līdzi.Prioritātemums irbērniun ir
prieks, ka rudenī mēs ieiesim ļoti
skaistā,sakārtotāskolā.Līdzaršiem
darbiem, pilsētā atkal būs sakārtots
viensnozīmīgsstūrītis,arkovarēsim
lepoties»,priecājasMožārova.v

Val kas pa mat sko lā sil ti nā ša nas 
dar bi no tiek pil nā spa rā

Teksts: ZaneBrūvere
Foto: Ju ne ta Os trov ska

dar bi no tiek pil nā spa rā

Laivošanassezonairitotpilnā
sparā,projektaRiverwaysie

tvarosValkasnovadāirlabiekārto
tas divas atpūtas vietas Gaujas
upeskrastos.Valkasnovadadomes
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja Gunta Smane at īst, ka
katru gadu vērojams aizvien lie
lāks laivotāju skaitsgannoLatvi
jas,ganārvalstīm.
Pirmā atpūtas vieta ir iekārtota

autoceļa Valka  Vireši kreisajā
pusēaizGaujastilta.Tajāuzstādīta
piknika nojume ar galdu un so
liem,atkritumuurna, labiekārtota
ugunskuravieta,kāarīinformatī
vais stends ar tūrisma piedāvāju
muapkārtnē.
Otrā atpūtas vieta «Vekši» ie

kārtotapieVekšudabastakas.Ta
jā uzstādīta piknika nojume ar
galduunsoliem,atkritumuurna,

labiekārtota ugunskura vieta un
tualete.
Riverways ietvaros infrastruk

tūrasprojekti tiek īstenotivēlvai
rākās Vidzemes plānošanas reģi
ona pašvaldībās – Apes novadā,
Mazsalacasnovadā,Burtniekuno
vadāunStrenčunovadā.
Ar Kurzemes plānošanas reģi

onavadībuun39LatvijasunIgau
nijaspartneruatbalstutiekieviests
projekts «Ūdenstūrisma kā dabas
unaktīvatūrismakomponentesat
tīstībaLatvijāunIgaunijā»jebRiv
erways.ProjektstiekīstenotsIgau
nijasLatvijaspārrobežusadarbī
bas programmas ietvaros un tā
mērķisiruzlabotapstākļusilgtspē
jīgaūdenstūrismaattīstībaiunpa
augstinātūdenstūrismakonkurēt
spējuLatvijāunIgaunijā.v

Riverways ie tva ros Val kas 
no va dā lab ie kār to ūdens tū ris tu 
at pū tas vie tas pie Gau jas upes

Teksts: InetaPuriņa, pro jek ta va dī tā ja 
Vid ze mes plā no ša nas re ģi onā

At pū tas vie tā «Vek ši» uzstādīta piknika nojume ar galdu, 
soliem un atkritumu urnu

Katru tūristu Virešos sagaidīs labiekārtota atpūtas vieta

[
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No 27.jūlija līdz 4.augustam
mūsuskolaspārstāvjipieda

lījās starptautiskajā nometnē «LA
DOGA – 2014». Valkas ģimnāziju
pārstāvēja5jaunieši:10.klasesskolē
ni – Beatrise Laura Kanaste, Evita
Spārberga,GeorgsRihardsKarlaus
kis,KristersPulleun11.klasesskol
nieceDārtaLozdaun2skolotāji:Li
litaKreicberga,GunitaGindra.No
metniorganizējaValkasnovadasa
darbībaspartnerisNovodevjatkinas
municipālā pašvaldība. Kopā ar
mumsbijajauniešinoValgas,Novo
devjatkinas un Bugru pašvaldības
Krievijā.Septiņasdienasmēspava
dījāmLadogasezerāuzHiposarisa
las,Karēlijā.
Tā bija iespēja ne tikai izbaudīt

neskartoKarēlijasdabu,betpārbau
dīt sevi, dzīvojot teltīs uz klintīm,
bez mobiliem sakariem, TV, dato
riem,elektrības,dušasuncitāmik
dienā pierastām ērtībām. Kopā ar
mums uz salas šo nometnes laiku
bijaalpīnismaunburāšanasinstruk
tori,kuruvadībāarīmēscentāmies
apgūtšīsprasmes.BurājotjahtāsLa
dogasezerā,nācāspiedzīvotīstune
gaisu,armilzīgiemviļņiem,stipru
vēju, lietu, pērkona grāvieniem un
zibensspērieniemūdenī.Vienīgāie
spēja nokļūt uz salas, kur atradās
nometne, bija airēt, mainīt buras,
smelt ūdeni un precīzi izpildīt lai
vas kapteiņa komandas.Mēs to iz

turējām.Tābijanenovērtējamapie
redze–nepadotiesekstrēmāsituāci
jāunpaļauties,atbalstītvienamot
ru.
Nometnes dienas pagāja, pieda

lotiesburāšanas,alpīnismameistar
klasēs, mācoties iekurināt uguns
kurubezsērkociņiem,ātriuzceltun
nojauktteltis,iepazītzvaigžņotode
bess jumu un apgūstot dažādus
praktiskus izdzīvošanas paņēmie
nus.Unvēlpeldēšanās,klintīskāp
šana,uzugunskuragatavotaēdiena
baudīšana,sarunasarcitiemjaunie
šiemunvalodaspraktiskaapgūša
na.Jāat īst,kaizjutāmvalodasbar
jeru, bet ļoti centāmies runāt krie
viski, un tasmums izdevās daudz
labākkāigauņumeitenēm.Septiņas
dienasuzneapdzīvotas salas, tiešā
dabas tuvumā, mums pagāja citā
laikaunvērtībudimensijā.Atpakaļ
ceļā izdevās ieraudzītvasaras svel
mes nokveldēto Sanktpēterburgu,
kas sevī glabāmilzumākslas, kul
tūrasunvēsturesvērtības.Mājāsat
griezāmiesnoguruši,savusfiziskos
spēkus pārbaudījuši un ļoti, ļoti
daudzjaunaieraudzījuši,atklājuši.
VēlamiespateiktiesValkasnova

dadomei par doto iespēju piedalī
ties šajā projektā. Paldies sakām
Novodevjatkinas municipālai paš
valdībai,betvislielākaispaldiesno
metnes vadītājam brīnišķīgam cil
vēkam, kurš par mums gādāja un
rūpējāsikdienu–AndrejamDanče
vam.v

88 [

Nometni organizē Valkas novads sadarbībā ar No vo dev jat ki nas 
mu ni ci pā lo paš val dī bu

Iepazīst Karēlijas neskarto dabu
Teksts: AndrigaLozda
Fo to:publicitātesfoto

Izglītībā

Bu rā jot jah tās La do gas eze rā, nā cās pie dzī vot īs tu ne gai su

Septiņas dienas uz neapdzīvotas salas mums pagāja citā laikā un dimensijā

Nometnes dienas tika pavadītas aktīvās nodarbībās 

Sā ko ties jaun ajam dar ba cē lie nam, sko lē niem un pirms sko las gru pu 
audzēk ņiem no vē lu sir dīs sa gla bāt va sa ras sau les sil tu mu, mā cī bu 

ga da sā ku ma līk smī bu, zi nā ša nu kā ri, dar ba prie ku un at sau cī bu vis a ga da 
ga ru mā! 

Ve cā kiem un sko las dar bi nie kiem – pa cie tī bu, iz tu rī bu, sa prat ni un at-
bal stu, pa lī dzot mū su bēr niem kāpt grū ta jā, ta ču skais ta jā Zi nī bu kal nā!

Ēr ģe mes pa mat sko las di rek to re Oli ta Šau ja Lai sko lo tā jiem pie tiek ra-
do šu ma, re ali zē jas vis as 
ie ce res, un vi su mā cī bu 

ga du ir ne rim stošs dar ba spars, 
sko lē ni, lai ar aiz rau tī bu ap gūst 
jaun as zi nā ša nas, bet ve cā kiem, 
lai ir gan da rī jums par sa vu bēr nu 
pa nā ku miem!

Veik smi un pa nā ku mus jaun ajā 2014./2015. mā cī bu ga dā!
Ozo lu pa mat sko las di rek to re Iri na Zie mi ņa

Nu jau kas ta ņi šķi ļas,
Rau jas ār ā no čau las. 
Zā lē no mes tas zvī ļo
Sar ka ni brū nās sau les.

Sar ka ni brū nas un cie tas
Ar dzes tru ma zī mo giem pie rē.
Mai ja plī vo šā sap ņa vie tā
Ru dens brie dē jis mie ru.

Li ja Brī da ka.

Jau bēr zu za ros zel tains la pu vil nis
Ar klu su ru dens me lo di ju sveic.
Ar zie du smar žām vis i dār zi pil ni – 
Jau sep tem bris mums la bu rī tu teic.

Mēs gai dām sep tem bri kā se nu drau gu, 
Ar ku ru tik ties vien mēr kā ro sirds,
Jo līdz ar sko lu vis i maz liet augam,
Kaut ru dens zie dos va sa ra vēl mirdz.
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Ikvienam ir svarīgi labi izskatīties, vai tasbūtu cilvēks, nams vai pilsēta.Unmums,
Valkas ģimnāzijas saimei, ir patiess prieks, ka
skolas ēka šovasar ir kļuvusi īpaši krāšņa, gaiša
un majestātiska, tā priecē ne tikai ģimnāzistus,
absolventus,betvisusvalcēniešusunpilsētasvie
sus.Aršīmskaistajāmpārmaiņamskolasākgai
dītsavutikšanosarvisiemskolotājiem,darbiniekiem,absolventiemsa
lidojumā,kasplānots2015.gada3.oktobrī,kadsvinēsim95gadujubile
ju.
KlātZinībudiena – 1.septembris, kas ikvienamar skolu saistītam

cilvēkamvienmērnāksatraucoši,cerīgi,kādamnedroši,kādamapbrī
nojami viegli. Bet tas, ko gribas novēlēt mūsu skolēniem, uzsākot
2014./2015.mācībugadu,irdomātparnākotni,izvērtētprioritātes,veltīt
laikumācībāmunaktivitātēm,  iesaistītiessabiedriskajādzīvē, justies
unbūtpiederīgiemsavaiskolaiunpilsētai!

Li li ta Kreic ber ga, Val kas ģim nā zi jas di rek to re

Katrs jaunais mācību gads ir atšķirīgs no ie
priekšējā, bet it īpaši šis 2014./2015.mācību

gadsKārķupamatskolāienesīslielaspārmaiņas.
Šajāmācībugadāpirmsskolasbērniiegūsskaistasun

siltas telpas skolas pirmajā stāvā un visi varēsim baudīt
pusdienas,neizejotnoskolasēkas.Laiganvēlšobrīdskolā
aktīvinoritvisidarbi,mēs–skolasdarbiniekisākamgai
dītatgriežamiesskolāskolēnusunpirmsskolniekus.No
vēlujaunajāmācībugadāpirmsskolniekiem–zinātkāri,skolniekiem–moti
vācijumācītiesundraudzīgumu,vecākiem–mīlestībupretsaviembērniem
unvēlmiviņusatbalstīt,skolotājiem–pacietībuunvēlmipēcjaunāmzinā
šanām,skoludirektoriem–prasmivienlaicīgiveiktvairākusdarbus,sabied
rībai–sapratni.KāarīgribētosatgādinātvisaiKārķupamatskolassaimei,ka
«mazscinītisgāžlieluvezumu»,tātadarīmazaskoliņavarveiktlielusdar
bus! Ie va Cī ru le, Kār ķu pa mat sko las di rek to re

Jau no 11.augusta ValkasMākslas skolā atsākas au
dzēkņu uzņemšana. Audzēkņi
līdz9gaduvecumamtiekuzņem
ti sagatavošanas klasēs, bet au
dzēkņino9gaduvecumaunve
cāki tiek uzņemti 1.kursā vai at
bilstoši savamvecumam.Pamat
kursāaudzēkņiapgūstšādusmā
cību priekšmetus – zīmēšanu,
gleznošanu, kompozīciju, māks
lasvalodaspamatus,darbsmate
riālā–veidošanuunkokgriešanu.
Skolā iespējams darboties arī
mākslasstudijā.

Iestājotiesaudzēkņavecākiaiz
pildaiesniegumu(skolasveidlapa)
unklātpievienodzimšanasaplie
cībaskopiju.SkolāJūsgaidaatsau
cīgipedagogi,kassniegsJumsin
teresējošoinformāciju.Informācija
parmācībudarbamnepieciešama
jiemmateriāliem atrodas arīma
zumtirdzniecības vietās «Freko»,
kāarī«JāņaRozesgŗāmatnīcā».
ValkasMākslasskolagaidajau

nosmāksliniekusunviņuvecākus
uzpirmoskolasdienu!
Sīkāka informācija pa telefo

nu64724078.v
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Gai dam jaun os audzēk ņus!
Teksts: DaigaSoloveiko

Izglītībā

Zi nī bu die na sa sniedz ik vie nu, gan sko lē nus, 
kas paš laik ap gūst zi nā ša nas, gan ve cā kus, 

ku ri pa va da sa vus bēr nus uz sko lu, gan sko lo tā-
jus, ku riem sā kas jauns dar ba cē liens, gan arī 
tos, kas ša jā die nā do das ga rām kā dai sko lai un 
redz prie cī gu ro sī bu. Tas viss ra da svēt ku sa jū tu. 

Pir mais sep tem bris mums vis iem ir po zi tī vu emo ci ju, sa trau ku ma 
un ce rī bu die na. Ce rī bu dod viss jaun ais – arī jauns mā cī bu gads.

Sā kot jaun o mā cī bu ga du, sko lē niem no vē lu sa gla bāt 1.sep tem-
bra mā cī bu sa trau ku ma līk smī bu, zi nā ša nu kā ri un dar ba prie ku 
vis a mā cī bu ga da ga ru mā.

Ve cā kiem un sko lo tā jiem pa cie tī bu un iz tu rī bu, sa prat ni un mī-
les tī bu, pa lī dzot mū su bēr niem kāpt grū ta jā, ta ču skais ta jā zi nī bu 
kal nā.

Vij cie ma sko las di rek to re A.Vī to la

Vidzemes plānošanas reģions
starpVidzemesveiksmesstās

tiem ir ierindojis arī Valkas mākslas
skolu.Valkasnovadapašvaldībairsa
ņēmusi ielūgumu uz Vidzemnieku
dārzasvētkiem27.augustāplkst.13.30
medniekuapmācībasunatpūtasbāzē
«Mārkulīči»,kurgodināskatranovada
veiksmesstāstus,kāarīVidzemesre
ģiona pašvaldības, kuras pretendēja
uz«Eiropasgadapašvaldības2014»ti
tulu.
Dārza svētku laikā ierasti apsveic

cilvēkus,kuriarsavuentuziasmuun
darbamīlestībuīstenolabaslietasVid
zemē.

Parpanākumiempriecājas arīVal
kasmākslas skolas direktoreMaruta
Stabulniece: «Jebkurš entuziasms at
taisnojas,jatuticitam,kotudari,un
daritonosirds.Varuteikt,kamākslas
skolāstrādā ļoti spēcīgakomandaun
esvarulepotiesarsavuskoluunsko
lotājiem.Pedagogidarbāieguldaneti
kai milzīgu darbu, enerģiju, bet arī
dvēseli–katrsaudzēknisiruzklausīts
unsaprasts.Bērni skolā jūtaskā lielā
ģimenē,mēsnetikaiviņusizglītojam,
bet palīdzam arī saprast pasaules li
kumsakarības».
«Es vienmēr esmu ticējusi kultūriz

glītībainovisassirdsunticu,katāglābs
pasauli»,tā–MarutaStabulniece.v

Starp Vid ze mes veik smes 
stās tiem – Val kas māk slas sko la

Teksts: ZaneBrūvere

Va sa ras prak se dod ie spē ju audzēk ņiem prak ti zē ties 
glez no jot un zī mē jot da bā

ValkasMākslasskolas3.un
4.kursaaudzēkņijūnijamē

nesīaktīvidarbojāsvasarasprak
sē.Šogadvasaraspraksi–plenēru
dabāorganizējāmValkasnovadā,
mūsuuzdevumsbijatuvākiepazīt
savunovadu, savosmākslasdar
bos attēlot vietas, kas vēsturiski
senjauiraizmirstas,parādītcilvē
kiem savas apkārtnes skaistumu
unvizuālopievilcību.Vairākkā20
Valkas Mākslas skolas audzēkņu
bija iespēja iepazītLugažuvēstu
riskās vietas, Sēļu pagasta vēstu
riskāsvietas–Tomēnuskolu,Sto
ķukapsētu,Žuldiņupurvaapkār
tni, Pedeles muižu un Pedeles
dzirnavakmeni un apkārt esošo
teritoriju,Ziemeļvidzemesbiosfē
rasrezervātateritoriju,kāarīZie
meļgaujasielejasaizsargājamote
ritoriju.

Valkasmazomāksliniekudarbu
izstādevēljoprojāmapskatāmaVal
kasnovadaSaietanamāLugaži.
Valkaspagasta105gaduskais

tajājubilejāaudzēkņiarsavuvei
kumusveicapagastaiedzīvotājus
arbrīnišķīguizstādi.Izstādesdar
biirārkārtīgiveiksmīgiunattēlo
tasnovadāvisskaistākāsvietas ir
ļotioriģinālas,katravietairiegu
vusiindividuālupievilcību.
Vasaraspraksedodiespējuau

dzēkņiem praktizēties gleznojot
un zīmējot dabā, tā ir vienreizēja
iespēja sevi motivēt kolektīvam
unradošamdarbam.
Aicinām Valkas novada iedzī

votājusaplūkotšoaudzēkņuradī
toizstādi.
Ar audzēkņiemvasaraspraksē

darbojāspedagogiGundaSīmane,
SkaidrīteBondare,DaigaSolovei
kounJurisFreimanis.v

Māk slas sko las prak se aiz va dī ta
Teksts un foto: DaigaSoloveiko

Pasauleirļotidažādaunbezgalainteresanta,tāpēcjaunajā
mācībugadāesnovēlubērniembūtziņkārīgiemunneatlai

dīgiemmācībāsunpasaules izzināšanā.Laiskolotājiemirprieksun
gandarījumsparsavadarbarezultātiem!Laibērnivienmērjūtvecāku
mīlestībuunatbalstu! Na dež da Mo žā ro va

Val kas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa

Es ie eju ru de nī,
Vē sa jās sal nās,
Dā li ju smar žās,
Gāj put nu klai gās
Un sa vā sko lā.
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Sportā

Rīko 2.Valgas – Valkas 
Uzņēmēju sporta dienu

Valkas - Valgas sporta diena jau ir kļuvusi par nozīmīgu tradīciju 
Valkas un Valgas dzīvē

[

Val kas no va da do me un Val
gas pil sē tas val de aici na vi

sus Val kas no va da un Val gas pil
sē tas uz ņē mu mu pār stāv jus uz iz
klai dē jo ši spor tis ku sest die nu va
sa ras iz ska ņā – 20.sep tem brī plkst. 
12.30 Val gas pil sē tas Spor ta hal lē 
(Val gā, Kun gla ie lā 31A).

Sportadienasmērķisiriepazīties
ar kaimiņpilsētas uzņēmējiem,
nodibināt sadarbības kontaktus un
jautri un aktīvi pavadīt laiku.
Plānotās sporta aktivitātes ir ak
centētasnevisuzsportiskarezultāta
gūšanu, bet gan uz jautru un at
raktīvukopābūšanu.

 Dienas programma: 
•12.30dalībniekureģistrēšanās;
•13.00sportadienasatklāšana,ko

manduveidošana;
•13.30–16.30dažādasizklaidējošas
sacensībaskomandām;
•16.45–17.17apbalvošana;
•no17.30kopīgasvakariņas, saru
nas, iespaidi, pirts un citas izklai
des.
No katra uzņēmuma aicināti

piedalīties 1 – 3 dalībnieki. Sporta
aktivitātes tiks organizētas jauktās
komandās, lai veicinātu dalībnieku
iepazīšanos un sadarbošanos. Ja
Jums ir interese izvietot sava uz
ņēmumareklāmasmateriālussporta
dienasnorisesvietāvaicitādāveidā
iepazīstinātarsavuuzņēmumu,esi
etlaipniaicinātitodarīt.
Ja Jums ir interese par dalību,

lūdzu,piesakieties līdz 12.septem
brimuzepastujana.putnina@valka.
lvvaitālruni26414197.

Nāc un piedalies! v

Teksts un foto:  ZaneBrūvere

Nr. Sportaveids,
grupaskvalifikācija

Dzimšanasgadi Treneris

VIEGLATLĒTIKA
1. MT–1 2004.–2005. LijaKrūkliņa
2. MT–5 1999.–2001. LijaKrūkliņa
3. MT–2 2002.–2003. MudīteGerke
4. SMP1 1996.–1999. MudīteGerke

FUTBOLS
1. MT–2 2004.–2006. ValērijsKriviņš
2.. MT–3 2003.–2005. ValērijsKriviņš
3. MT–5 2001.–2003. ValērijsKriviņš
4. MT–6(meiteņukomanda) 2000.–2002. ValērijsKriviņš
5. Sākumasagatavošanasgrupa 2006.–2008.

ŠAHS
1. Sākumasagatavošanasgrupa 2005.–2007. VsevolodsDudzinskis
2. Sākumasagatavošanasgrupa 2005.–2008. VsevolodsDudzinskis
3. MT–6 1999.–2002. VsevolodsDudzinskis

FLORBOLS
1. Sākumaagatavošanasgrupa 2005.–2007. IlvarsRullis
2. MT–2 2003.–2005.
3. SMP1 1996.–1999.

Sportaskolāaudzēkņusuzņempamatojotiesuzaudzēkņa,vienano
vecākiem(aizbildņavaipersonas,kasviņuaizstāj)iesniegumuarfo

togrāfiju,ārstaat inumuparveselībasstāvokli,uzrādotpasivaidzimšanas
apliecību.IesniegumusvarsaņemtSportaskolāValkā,Semināraielā27A,
telefonsdirektorei64722046,izglītībasmetodiķei64723942vaipietrenera.
Audzēknimirtiesībastrenētiesvienāprofesionālāsievirzessportaizglī

tībasprogrammāunapguvušiemprogrammuizsniedz«Apliecībuparpro
fesionālāsievirzesizglītību».
Valkasnovadapašvaldībasteritorijādeklarētajiemprofesionālāsievirzes

sportaizglītībasaudzēkņiemirtiesībassaņemtkompensāciju100%apmērā
parbraukšanunodzīvesvietaslīdzizglītībasiestādeiunatpakaļ,jaizman
tosabiedriskotransportu,kaspārvadāpasažierus.Kompensēizdevumus
parpersonīgātransportaizmantošanuizglītojošānokļūšanailīdzmācību
iestādeiunatpakaļ.v

Valkas novada Bērnu jaunatnes 
sporta skola 20014./2015. mācību gadā 
aicina trenēties profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmās

Teksts: MudīteGerke, sporta skolas direktore

No 25. līdz 30.jūlijam
Valkas stadionā val

dījarosība.Uzintensīvofut
bolatreniņunedēļubijapul
cējušies no 5 līdz 15 gadu
veci futbolisti. Atšķirībā no
pagājušā gada, šogad pasā
kumāpiedalījāsarībērnino
citām pilsētām – Smiltenes,
Valmieras,Rīgas.
Sestdien, 26.jūlijā, notika

intensīvās futbola treniņu
nedēļas«Ibillina–Valka»at
klāšana.TajāpiedalījāsIbilli
nasmērs,Valkasnovadado
mespriekšsēdētājsVentsAr
mandsKrauklis,futbolatre
neri no Izraēlas, FK «Valka
Junior», kā arī jaunie futbo
listi.Šīsdienaspasākumsbi
jaļotiinteresantsnetikaima
zajiem futbolistiem, bet vi

siem Valkas iedzīvotājiem.
Dienas pasākumus atklāja
Valkas un Ibillinas pilsētas
mērusodasitienipavārtiem.
Tad laukumā devās mazie
censoņi, lai mērotos futbola
meistarībā ar Smiltenes un
Valgaskomanduspēlētājiem.
Dienasdevīzebija«Mēspar
godīgu spēli», kura pilnībā
tikaievērota.
Neskatoties uz to, ka šis

bija vairāk draudzības tur
nīrs,vietastomērtikasadalī
tas.PirmovietuieguvaSmil
tenes komanda, otro Valkas
pirmā komanda, trešo Val
kasotrākomanda,betcetur
toValgasjauniefutbolisti.Šis
turnīrsbijainteresantsarīar
to,kaspēlestiesājaValkasbi
jušie futbolisti – Edgars Pu

kinsks,DzintarsKazaks,Ma
reks Cibuļskis, Andris Ped
raudzis. Viņi savas futbola
gaitas iesāka tiešimūsupil
sētā. Vēlāk mazie futbolisti
varēja tikties ar visiem Val
kas bijušajiem futbolistiem,
kuribija ieradušiesnovisas
Latvijas, lai pēc ilgiem ga
diemsatiktosarsavutreneri
JohanuJoosu,kuršValkāie
radās no savas ilggadējās
dzīvesvietasVācijā.Bērniva
rēja uzdot viņiem jautāju
mus, kā arī sacensties stafe
tē.
Noslēgumānotikafutbola

spēlestarpFK«Valka»izlasi
unkomandu«Bijušie».
Treniņunedēļaslaikābēr

ni trenēja izturību, veiklību
kāarīapguvaīpašusfutbola
elementus. Bez futbola jau

niešispēlējaarīprātaspēles,
jautrasatrakcijas.Viestreneri
bērniem mācīja, cik svarīga
ir cieņa starp komandas
biedriem, savstarpējā palī
dzībaunkomandasgars.
Vienānodienāmuztikša

nos ar bērniem bija ieradu
siesarīfizioterapeiteKristīne
Karole, kura bērniem rādija
un stāstīja, cik svarīgi ir
pirmsunpēctreniņiemiesil
dītiesunatsildīties.
Treniņudienaspagājane

manotunļotiātri.Trešdien,
30.jūlijāValkas stadionā no
slēdzāsintensīvāfutbolatre
niņu nedēļa «Ibillina – Val
ka». Gan mazie, gan lielie
futbolisti saņēma īpašo Val
ka–Ibillinamedaļu,betčetri
futbolistitikaat ītiparlabā
kajiemspēlētājiemunperso

nībām.Kābalvuviņisaņēma
kādaslavenafutbolistakrek
liņu. Noslēgumā pateicību
treneriem pauda arī Valkas
novada domes priekšsēdē
tājsVentsArmandsKrauklis.
Treneriem no Izraēlas tika
sarūpētasnelielasdāvaniņas
kāpiemiņanopilsētas.
FK«Valka Junior» irgan

darīts, ka futbola pasākums
bērniem izdevās. Bērni jau
gaidanākamogadu,kad ie
radīsies viņu jaukie treneri
AuniEdris,TahersEdris,Sa
mi Edris, Arfats Osmans,
AmersKhatebs.
FK «Valka Junior» saka

lielu paldies par atbalstu
Valkas novada domei un
VentamArmandam Krauk
limunpersonīgi JānimBie
zajam.v

Aiz va dī ta tre niņ no met ne ar tre ne riem no Ibi li nas 
Teksts:  JanaPutniņa, At tīs tī bas un pro jek tu da ļas va dī tā ja
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Vēsturiski Rīgas iela ir bijusi
sastāvdaļasvarīgātransporta

maģistrālē.17.gadsimtātākļuvapar
posmuRīgas–Valmieras–Tērbatas
–Narvaspastalīnijā,kasbijaVidze
mes sakaru sistēmasnozīmīga daļa
patvēl19.gadsimtavidū.
Līdz pilsētas dalīšanai Rīgas iela

sākāspieJāņabaznīcas(tagadValgā)
un,metot līkumu pie Vrangeļu na
ma,turpinājāstagadējāLatvijasVal
kā.Tačunamunumerācijatikasada
lītadivāsneatkarīgāsdaļās:atsevišķi
pilsētas1.daļai(tagadValgā)unLu
gažulaukumam(kātoreizdēvējata
gadējoValku).
20.gadsimtasākumakartēsunad

rešugrāmatāsValkaspusēesošāie
lasdaļasauktagan«VecaisRīgaspa
sta ceļš» («Al te Ri gas che Poststraße»),
gan«Lielaispastaceļš»(«Große Post-
straße»). Pēcpilsētas tiesībupiešķir
šanasValkai(1920.g.22.XI)līdz1960.
gadaaprīlim tāsnosaukums ir«Rī
gasiela».Kāpilsētasgalvenoieluto
par godu kārtējai Vadoņa jubilejai
pārdēvējapar«Ļeņinaielu».Nosau
kumu «Rīgas» tā atguva 1990.gada
maijā.
Igaunijaspusēpalikusī ielamūs

dienāsRīgasielasnosaukumusagla
bājusiuzpusiīsākāposmā–noJāņa
baznīcaslīdzRajaielai.Latvijaspusē
Rīgas iela šķērsoValku virzienā no
DAuzZR3,985kmgarumā.Tāssā
kums ir pie valstu robežas. Ielas
zemākaispunktsirpašāielassāku
mā – 46 m v.j.l., bet augstākais tās
beigās–pieNr.80(degvielasuzpil
desstacijas)–65mv.j.l.
Ielas apbūvē dominē 20.gadsimtā

celtās ēkas – dzīvojamās, sabiedris
kās,kāarī ražošanasunpakalpoju
musfēraiparedzētās.Laikagaitāap
būveirbūtiskimainījusies.Vairākas
19.gadsimta beigās un 20.gadsimta
pašāsākumāceltāsēkas1980.josga
dostikanojauktas(piem.,pašāielas
sākumānepāranumurupusē),savu
kārtvairākastikapārbūvētas(piem.,
Nr.30.,44.,46.).Šobrīdsenākāsēkas
Rīgasielāir:Lugažuev.lut.draudzes
sv. Katrīnas baznīca, kuras uguns
grēkāizdegušo,1755.gadāceltomūra
namu atjaunoja 1910.gadā; Lugažu
draudzesmāja,kascelta18.gadsimtā
kādraudzesskolasnams;baronufon
Vrangeļudzimtasnams,celts19.gad
simtavidū;Valkasnovadpētniecības
muzeja ēka, kas uzcelta 1853.gadā
speciāli Vidzemes draudzes skolu
skolotājusemināram.
Kāpilsētasgalvenajaiielaitaivi

sos laikos irbijusi svarīga lomako
munikācijas vidē. Līdz 20.gadsimta
sākumamRīgasielānozīmīguvietu
ieņēmabaznīca,netālunotāsesošie
trīs muižu krogi, kas atradās gan
drīz blakus viens otram, draudzes
skola, daudzās tirgotavas, amatnie
kudarbnīcas,kāarīiestādes.
Ielanevarlepotiesarizcilāmpēr

lēm arhitektūras ziņā, bet dažiem
namiemirinteresantasdetaļas.Pie
mēram,ēkaiNr.27,kuru20.gadsim
ta sākumā kā vasarnīcu cēlis foto
grāfs A.Rudītis un 1920.gadā daļu
ēkaspielāgojis fotodarbnīcai,kur tā
darbojās līdz 1930.gadam. Šīs ēkas
frontālās fasādes mansarda korē ir
mežģīņveidametālkalums, kurā ie
tvertiburti«AR»,kasnozīmē«An-
tons Ru dī tis».
Rīgasielasapbūvepilsētascentrā

lajā daļā ir blīvāka.Dārzi pie ēkām

pārsvarā ir kārtoti ēku pagalmos.
1920.josgadosgarielasabāmpusēm
simetriski tika iestādītas liepiņas,
kasatdalabraucamodaļunogājēju
ietves. 1980.to gadu 1.pusē, veicot
apjomīgus ielas remontdarbus un
paplašinotielasbraucamodaļupos
mānoSemināraielaslīdzdzelzceļa
pārbrauktuvei,mājunepāranumuru
pusēliepastikanozāģētas.
ŠobrīdRīgasielaValkāirnetikai

nozīmīga transportamaģistrāle,bet
tāsapbūveirliecībapārmaiņāmpil
sētasarhitektoniskajāveidolā.
Izmantotāliteratūra:
P.Pē ter so ne «Pa sta un sa tik smes ce ļu 

no zī me Vid ze mes re ģi ona att  īs tī bā», 
kon fe ren ces «Re ģi ons un iden ti tā te vēs-

tu rē» ma te ri āli – Rī ga, 1999.g.
A.Ric hters «Bal tis che Ver kehrs- und 

Adressbücher» Band I. Liv land. - Rī ga, 
1909. v

KultūrasDZĪVĒ:MUZEJS 11

Teksts: LigitaDrubiņa, Val kas 
no vad pēt nie cī bas mu ze ja spe ci ālis te

Iepazīsti Rī gas ie lu Val kā! [

Lat vi jā man to ju ma die nas 
tra di ci onā li no tiek ot ra jā 

sep tem bra ne dē ļas no ga lē.
Man to ju ma die nu na ci onā lais 

ko or di na tors Lat vi jā – Valsts 
kul tū ras pie mi nek ļu aiz sar-
dzī bas in spek ci ja ir iz slu di-
nā ju si 2014.ga da Eiro pas 
kul tū ras man to ju ma die nu 
tē mu – «Rī gas ie las kul tūr-
vēs tu ris kais tēls Lat vi jā», 
tā dē jā di pie vēr šot uz ma nī bu 
Rī gas tē mai ār pus gal vas pil sē-
tas. 

Val kā pirms ga diem no ti ka 
pla ši Rī gas ie las svēt ki, šo gad 
in te re sen tiem  no plkst. 10.00 

uz Rī gas ie las pie tie sas na ma 
būs ie spē ja ie pa zī ties ar iz stā di 
«Rī gas ie la lai ku lo kos», pie da-
lī ties Val kas jaun ie šu do mes 
ak ti vi tā tēs, kā arī Rī gas kul tūr-
vēs tu ris ku vēr tī bu po pu la ri zā-
ci jas no lū kā ār pus gal vas pil sē-
tas, Val kas mu ze jā līdz 28.sep-
tem brim būs ap ska tā ma R.Hof-
ma ņa, J.Sa li ņa un M.Mor kā na 
fo to iz stā de «Pil sē ta pil sē tā» 
(Rī gas Cen trāl tir gus. Vi de un 
no ri ses). 

Vid ze mē ir 3 pil sēt būv nie cī-
bas pie mi nek ļi – Alūk snē, Cē sīs 
un Lī gat nē; un 13 pil sē tas un 
cie mi, ku ros ir Rī gas ie la. v

2014.ga da Eiro pas kul tū ras 
man to ju ma die nas «Rī gas ie las 
kul tūr vēs tu ris kais tēls Lat vi jā»

Val kas no vad pēt nie cī bas mu ze ja Iz stā žu zā lē no 
13.sep tem bra līdz 28.sep tmeb rim fo to iz stā de 

«Pil sē ta pil sē tā» – Rī gas cen trāl tir gus. 
Vi de un no ri ses.

FotoizstādēaplūkojamifotogrāfuReiņaHofmaņa,JāņaSiliņaun
MāraMorkānadarbi,kurosirīpašsskatījumsuzRīgasCentrāl

tirgusnorisēmunvidi,kurukopumsveidoiespaiduunapstiprināju
mutēzei,kaCentrāltirgusirpil sē ta pil sē tā.
ValstsKultūraspieminekļuaizsardzībasinspekcijair izsludinājusi

tēmu2014.gadaEiropaskultūrasmantojumadienām,kurasnotiks13.
un 14.septembrī – «Rī gas ie las kul tūr vēs tu ris kais tēls Lat vi jā». Tādējādi
pievēršotuzmanībuRīgastēmaiārpusgalvaspilsētas.
UntākāCentrāltirgusirtāvietaRīgā,kuradrošivienpazīstamaarī

katramvalcēnietim,tadaršoizstādiKultūrasmantojumadienāsVal
kātiekienestspapildinājumsRīgastēmai.
PirmstamizstādebijaapskatāmaRīgasCentrāltirgū.v
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Po pu lār zi nāt nis kie žur nā li kā «Le ģen das», «Ilus trē tā Vēs-
tu re un Zi nāt ne», «For bes» un ci ti ir lie lisks veids kā liet-
de rī gi pa va dīt sa vu lai ku un ie gūt kā das jaun as in te re-

san tas zi nā ša nas. Jaun ie šu bi rojs ir tā vie ta, kur šā diem iz de vu-
miem bū tu jā at ro das, bet mū su ie ro be žo tā bu dže ta dēļ pa ši ne-
va ram at ļau ties tos abo nēt. Tie ši tā dēļ aici nām ik vie nu, kurš ir 
šā du žur nā lu re gu lārs la sī tājs un ku ram mā jās tie pēc iz la sī ša nas 
tiek mes ti ār ā vai krā jas kau dzī tē kā dā at vilk tnē, tos nest uz Val-
kas Jaun ie šu bi ro ju, lai bi ro ja ap mek lē tā jiem pie dā vā tu vēl vie nu 
ie spē ju šeit kva li ta tī vi pa va dīt lai ku, pa zvil not dī vā nā un pa la sot 
sa tu rī gu, in te re san tu žur nā lu. v

Jauniešudomē

Valkā,27.septembrī,visasdienasgaru
mā «Eiroreģiona «PleskavaLivonija»

diena2014»ietvaros,norisināsiesdažādipa
sākumi,uzkuriemtiekaicinātivietējieiedzī
votājiunnovadaviesi!
Eiroreģions«Pleskava–Livonija»irLatvi

jasRepublikas,KrievijasFederācijasunIgau
nijasRepublikaspierobežasrajonuunapriņ
ķupašvaldībubrīvprātīgasavienība.Pasāku
maietvarosnorisināsiesdažādunozaresspe
ciālistutikšanāsunkonferencenovadu,apriņķuadministrācijaiunprojek
tuvadītājiem.
Aicināmvietējos iedzīvotājusunpilsētasviesusapmeklētpasākumus,

kasnorisināsiespilsētājaunopašarīta,tāplkst. 9.00 Lugažulaukumāno
risināsiesEiro re ģi ona tū ris ma iz stā de, kur būs iespējams arī iegādāties
amatniecībasizstrādājumus.Izstādēpiedalīsiestūrismainformācijassnie
dzējiundižotiesgribētājinovisasEiroreģionateritorijas,kasietverLatvi
jas,IgaunijasunKrievijaspierobežasteritorijas.

Plkst. 16.00 ValkasģimnāzijassportahallēnorisināsiesEiro re ģi ona sa
cen sī bas bas ket bo lā.KomandasnoLatvijas,IgaunijasunKrievijas.Aici
nāmatbalstītLatvijaskomandu!

Plkst.19.00 Valkaspilsētaskultūrasnamākon certs «Ar ce ļa vē ju ka ba
tā», kurdalībniekibūsamatierkolektīvi–dejukolektīvi,ansambļi,folklo
rasgrupasnovisaEiroreģiona.v

«Eiro re ģi ona «Ples ka va,
Li vo ni ja»» die na Val kā

Teksts: ZaneBrūvere

Biļetes cena 4 eiro, skolēniem - 3 eiro

Koncerti
    Sarīkojumi 
         Notikumi
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No15.augustalīdzseptembrabei
gāmValkasMākslas skolā apskatā
maizstāde,kasveidotanoSIAZA
AO Vides projekta «Cilvēks vidē»
radošajiem darbiem. Izstādē skatā
masgleznas,kuraspirmsskolasve
cumabērnikopāarpedagogiemiz
veidojuši no izlietotā iepakojuma
materiāliem – kārbām, korķiem,
maisiņiem,PETpudelēm,konfekšu
papīriem.
Izstādē eksponēts arī interaktīvs

ZAAOkonteiners,kassniedzviegli
uztveramuvizuālu informāciju par
šķirotoatkritumuceļuno iepakoju
ma iegādes, līdz tānonākšanai šķi

rotoatkritumukonteinerā,sagatavo
šanaipārstrādeiunjaunumateriālu
izgatavošanai.Konteinerskāizziņas
materiāls izgatavots ZAAO akcijas
«Atkritumi=resursi!» ietvaros, kuru
finansiāliatbalstaLatvijasvidesaiz
sardzībasfonds.
Lielspaldiesparsadarbībuizstā

desierīkošanāuneksponēšanāVal
kasMākslasskolai!
Videsizglītībasprojektusunizglī

tībasprogrammu,rosinotbērnosun
jauniešosvidesapziņu,ZAAO īste
nosarījaunajāmācībugadā.Parda
žāduvecumugrupuiespējāmiesais
tītieskonkrētāsaktivitātēs,drīzumā
būs pieejama informācija uzņēmu
mamājaslapā.v

Val kas Māk slas sko lā ap ska tā mas 
bēr nu vei do tas glez nas 

no otr rei zē jiem ma te ri āliem
Teksts: Za ne Lei ma ne

Pārgājiena dalībnieki tika arī pie jauniem t-krekliem

Izstāde apskatāmas gleznas no izlietotiem iepakojuma materiāliem

Svētdien, 17.augustā piedzīvo
jumu pārgājiena «Nesēdimā

jās!»dalībniekiatgriezāsValkā.No
guruši,betargandarījumasajūtuun
priekuparkopāpavadītolaiku.Lie
lākādaļa jauniešu izteicavēlminā
kamgadatkalpiedalītiesšādaveida
vasaras aktivitātē – jauna tradīcija,
iespējams,tiešāmbūsaizsākta.
Pārgājienalaikāapskatījāmnova

da lauku teritoriju, Lugažu muižu
un parku, Pedeles muižu, Ērģemes
pilsdrupasunbaznīcasdrupas,Vec
kārķupiliunmuižasleduspagrabu,
KučieranamiņuKārķos.Izstaigājām
Lustiņdruvu. Paviesojāmies pie
SkaidrītesBondareskeramikasdar
bnīcāunKārķuJauniešucentrā.Pār
gājiena maršrutā bija iekļauti trīs

ezeri–Bērzezers,ValdisunKurēlis,
kurostikaizmantotaikvienaiespēja
nopeldēties.Iepazināmjaunusdrau
gus, smējāmies, gatavojām ēdienu
uz ugunskura. Saskārāmies arī ar
dažādāmneērtībām–noberztāmkā
jām,slapjiemapaviemundrēbēm.
Liels paldies: Kalnbundu saim

niecei Laimai Lācei par izjādēm ar
zirgiemun naktsmītnes vietu. Tur
nastautasnamavadītājaiLīgaiKra
maiparnakšņošanasiespējām.Kār
ķupagasta«Gobu»saimnieceiVijai
Mežuleiparjaukouzņemšanusavās
mājāsunnaktsmītnesvietu.Mārītei
un Ģirtam Kalniņiem par iespēju
aukstajāun lietainajā laikāpārnak
šņottelpās.
Pārgājienu organizēja Valkas no

vada dome sadarbībā ar biedrību
«Atbalsts Valkai». Finansiālu atbal
stusniedzafonds«Ziedot».v

Pār gā jie nā «Ne sē di mā jās!»

Teksts: Ilze Krastiņa
Foto: IngaKarpova

13
Dažādi [

Aici na pa stās tīt kat ram sa vu Bal ti jas ce ļa stās tu

UNESCOLatvijasNaci
onālā komisija sadar

bībā ar partneriem Latvijā,
Lietuvā un Igaunijā līdz šī
gada beigām apkopo iedzī
votāju atmiņas par Baltijas
ceļalaikuundalībutajā.Sa
gaidot Baltijas ceļa 25.gada
dienu,projekta«Baltijasceļa
stāsti» ietvaros šīs atmiņas
tiksapkopotasinternetalapā
www.thebalticway.eu,kāarī
iekļautas Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja krājumos,
bet25nošiemstāstiem–iz
dotiīpašāpublikācijā.

Kas ir Bal ti jas 
ce ļa stās ti?

BaltijasceļastāstiirUNES
CO LNK projekts, kas, at ī
mējot Baltijas ceļa 25.gada
dienu,tiekīstenotssadarbībā
arpartneriemLatvijā,Lietu
vāunIgaunijā.Projektamēr
ķis ir apkopot cilvēku atmi
ņu stāstus, lai tie neatkarīgi
noatrašanāsvietas tiktusa
glabāti nākamajām paau
dzēmunkļūtupieejamigan
virtuālajā vidē, gan muzeju
unbibliotēkukolekcijās.Pro

jekts aicina ikvienu laika
biedrufiksētsavuBaltijasce
ļa pieredzi neatkarīgi no tā,
kādāveidāviņštopiedzīvo
jis: ir piedalījies, izlēmisne
piedalītiesvaiarībijisdalīb
nieks kādāno atbalsta akci
jāmciturpasaulē.

Kā iz pro tam Bal ti jas 
ce ļu šo dien?

KāuzsverVēsturesskolo
tāju biedrības pārstāve Da
nuteDūra,«mumsirsvarīgi
apzinātarītocilvēkustāstus,
kurinevarējapiedalītiesBal
tijasceļā, jo,piemēram,auk
lējamājāsbērniņu,kāarītos,
kuri nevēlējās piedalīties, jo
arī tam bija dažādi iemesli,
piemēram,bailesnoiespēja
mām represijām pēc tam.
Mumsirsvarīgakatrapiere
dze». Savukārt UNESCO
LNK Zināšanu sabiedrības
programmupadomespriekš
sēdētājs,LatvijasNacionālās
bibliotēkas direktorsAndris
Vilks aicina tieši jauniešus
atklāt savu pieredzi un re
dzējumu: «Mums ir intere
santi,kāBaltijasceļanotiku
musatcerastie,kastolaikbi
juši pavisam mazi, vai tie,
kasvēlnebijadzimušiunpar
Baltijas ceļu dzirdējuši tikai
no saviemvecākiem, vecve
cākiem vai skolā. Kā jaunā
paaudzeizprotunuztveršos
pārdzīvojumus un kā viņi
tos var atstāstīt, piemēram,
saviem draugiem citās val

stīs?»

Kā līdz dar bo ties 
Bal ti jas ce ļa stās tos?
Līdz pat 30.oktobrim ik

viensaicinātsaizpildītBalti
jasceļastāstuformu,kaspie
ejama www.thebalticway.eu
un at īmēt kartē vietu, kur
Baltijasceļāirstāvējis1989.ga
dāvaistāvētu,jatasnotiktu
2014.gadā. Tāpat UNESCO
LNKaicinadalītiesarīarfo
to,kasģimenesalbūmossa
glabājušiesnotālaika.Katrs
parpasākumiemsavānova
dā vai pilsētā var pastāstīt
arīBalticWay lapās sociāla
jostīklosvaisūtotinformāci
juuzinfo@thebalticway.eu.

Kā pēc pie da lī ties 
Bal ti jas ce ļa stās tos?
Baltijasceļšatmiņāsuniz

jūtās par notikumiem Balti
jas valstīs pirms 25 gadiem
vieno vairāk nekā miljonu
cilvēku. UNESCO starptau
tiskajā reģistrā «Pasaules at
miņa»iriekļautiBaltijasceļa
dokumentārāmantojumano
zīmīgākiedokumenti,kasat
spoguļoBaltijasceļaorgani
zēšanu un norisi. Ir svarīgi
šo nozīmīgo notikumu do
kumentētvispusīgi,iekļaujot
individuālaspieredzes,tādē
jādi stiprinot Baltijas valstu
iedzīvotājukopīgosociāloat
miņu un nododot to nāka
majāmpaaudzēm.
«Baltijas ceļš ir nozīmīgs

kolektīvāsatmiņasveidotājs,
vienojotvairāknekāmiljons
cilvēkuviņuatmiņāsunsa
jūtās par notikumiem trijās
Baltijas valstīs pirms 25 ga
diem.Šovēsturesnotikumu
iezīmēnevienpersonīgāstā
dalībnieku atmiņas, bet arī
jauniešu stāsti, piemēram,
parvecvecākiem,kuriarsa
vu roku siltumu un ticību
parbrīvuunneatkarīguval
stisaviemmazbērniemstip
rināja kopīgo baltiešu brīvī
bas simbola ķēdi,» stāsta
UNESCOLNKģenerālsekre
tāresp.i.BaibaMoļnika.

Kā Bal ti jas ce ļa stās ti 
tiks iz man to ti?

Visi projekta laikā savāk
tie stāsti tiksapkopotiBalti
jas ceļa25.gadadienaiveltītā
kolekcijā,kasLatvijātiksno
dotaglabāšanaiLatvijasNa
cionālajāvēsturesmuzejāun
Tautasfrontesmuzejākāno
zīmīgamantojumadaļa.Di
gitalizētās fotogrāfijas tiks
nodotas Latvijas Nacionālās
bibliotēkasundigitālāsbiblio
tēkas Europeana arhīvam.
Stāstam pievienotais vizu
ālaismateriālsunsniegtāin
formācijaapkopotāveidā,vai
atsevišķos gadījumos citējot,
tiks atspoguļota virtuālajā
vidē, izmantota pētniecis
kiem nolūkiem vai iekļauta
vēsturisko liecību populari
zēšanasmateriālos.25spilg
tākie stāsti Latvijā, Lietuvā

unIgaunijātiksapkopotiBal
tijasceļa25.gadadienaiveltī
tā izdevumā, kas ikvienam
būspieejamselektroniski.

UNES CO LNK aici na:
Iz stās ti sa vu stās tu, ie rak stot 

to īpa šā lau kā mā jas la pā www.
thebalticway.eu. Ja va ri, pie vie-
no fo to grā fi  jas un/vai video.

Ie stā jies Bal ti jas ce ļā, au to ri-
zē jo ties ar kā du no sa viem pro fi -
liem so ci āla jos tīk los vai ie rak stot 
e-pas tu. Atz  ī mē pre-cī zu vie tu 
kar tē un ie rak sti sa vu ko men tā-
ru vai no vē lē ju mu.

Ie pa zī ties ar fak tiem par Bal-
ti jas ce ļu, ap ska ti att  ē lus no vēs-
tu ris kā Bal ti jas ce ļa un tā at bal-
sta pa sā ku miem.

No skaid ro, kā vākt Bal ti jas 
ce ļa stās tus. Mā jas la pā at ra dī si 
in for mā ci ju par vēs tu ris ko lie cī-
bu vāk ša nu. Ta jā var le jup ie lā-
dēt stās tu for mu iz dru kā ša nai, 
kas pa lī dzēs pie rak stīt kā da ci ta 
cil vē ka, pie mē ram, vec mā mi ņas 
vai kai mi ņa at mi ņu stās tu, lai 
vē lāk to pub li cē tu www.thebal-
ticway.eu.

Uz zi ni, kā UNES CO LNK, 
ci tas or ga ni zā ci jas un cil vē ki at-
zī mē Bal ti jas ce ļa 25.ga da die nu.

Da lies ar Bal ti jas ce ļa stās-
tiem un pro jek ta mā jas la pu so-
ci āla jos tīk los: fa ce bo ok.com, 
twitt er.com, drau giem.lv! Se ko 
pro jek ta ak ti vi tā tēm fa ce bo ok.
com, twitt er.com, drau giem.lv!

Pie vie no Bal ti jas ce ļa 25. ga-
da die nas lo go sa vam pro fi  la att  ē-
lam so ci āla jos tīk los! v
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Šogadmūsuvalstīīpašauzma
nība ir pievērsta lasīšanai un

artosaistītiempasākumiem.Tono
sakailgigaidītāsLatvijasNacionā
lasbibliotēkasjaunāsēkasnodošana
ekspluatācijāunatvēršanaapmeklē
tājiem.
Rīga kā Eiropas kultūras galvas

pilsēta 2014.gadā piedāvā nebijušus
un vienreizējus pasākumus. Tie ie
sākāsarLieloGrāmatudrauguķēdi,
kas norisinājās 18.janvārī, padodot
no rokas rokā grāmatas no vecās
LNB ēkas Kr.Barona ielā uz jauno
ēkuDaugavasotrāpusē,kasemoci
onāliunsimboliskimumsatgādinā
japartautasvienotībuunvērtībām,
kasmumssvarīgas.
Vēl viens svarīgs pasākums grā

matmīļiem irLielais lasīšanas šovs,
kuram varam sekot līdz LTV 1 un
balsotparsavāmmīļākajāmgrāma
tām. Tas noslēgsies novembrī, kad
uzzināsim, kura tad ir Latvijā vis
vismīļākādaiļliteratūrasgrāmata.
Trešais būtu iespēja skatīt Gais

maspilisavāmacīm.
Aici nām vi sus in te re sen tus at

bil dēt uz 10 jau tā ju miem par Na ci
onā lo bib li otē ku un ie gūt bal vu – 
ek skur si ju uz LNB jaun o ēku 2.ok
tob rī.Gidapavadībāvarēsietizstai
gātuniepazītbibliotēku,skatītRīgas
panorāmu no Gaismas pils spices,
apskatītizstādesunapmeklētbiblio

tēkaskafejnīcu.
Jau tā ju mi:
KādsirLatvijasNacionālāsbiblio1. 

tēkaspamatuzdevums?
Kas bija «Rīga 2014» atklāšanas2. 

pasākums18.janvārīRīgā?
KasatrodasGaismaspilsspicē?3. 
Kasirobligātaiseksemplārs?4. 
Kuršir jaunāsLNBēkasprojekta5. 

autors?
KurširLNBdirektors?6. 
KurāgadādibinātaLatvijasnaci7. 

onālābibliotēka?
Ko var atrast digitālajā kolekcijā8. 

«ZudusīLatvija»?
Ko Jums personīgi nozīmēNaci9. 

onālābibliotēka?
10. Kādaizstādebijaskatāmano15.04
līdz15.07.ValkasnovadaCentrālajā
bibliotēkānoLNBkrājuma?
Atbildes uz jautājumiem gaidām

līdz12.septembrim.Lūdzunorādiet
savu kontaktinformāciju – telefonu
vaiepastu,laivaramarJumssazi
nāties.
ValkasnovadaCentrālābibliotē

ka, Rīgas iela 22,Valka, LV  4701,
epasts:valkasbiblioteka@valka.lv
Iepazītiesarjautājumiem,samek

lētatbildesunaizpildītjautājumula
puvaratarīuzvietasbibliotēkā.
BraucienstiksfinansētsnoValkas

novada domes kultūras projektu
konkursaietvarosatbalstītāprojekta
«Ceļšuzgaismaspili».v

[
At bildi uz jau tā jumiem un 

dodies ekskur sijā uz Gais mas pili
Teksts: LīgaRozīte, Val kas no va da Cen trā lās bib li otē kas 
la sī tā ju ap kal po ša nas no da ļas va dī tā ja

Pasākuma mērķis: izglītot Lat
vijas sievietes, lai mazinātu

fiktīvolaulībunoslēgšanasiespējas.
Pasākumāpiedalīsies:
Lektore–ValkasnovadaDzimtsa• 

rakstu nodaļas vadītājaMāraZelti
ņa. Tiks runāts par laulību ar «ār
zemniekiem» īpatsvarapieaugumu,
analizētagannovadā,ganvalstīre
ģistrēto laulībustatistikaganarES
pilsoņiem,kāarītrešovalstupilso
ņiem. Kādas ir pazīmes, kas rada
aizdomasparfiktīvaslaulībasreģis
trēšanu,kāpretfiktīvolaulībureģis
trētājiem darbojas Eiropas Savienī
basunLatvijasinstitūcijas,jofiktīvu
laulībunodoms tiešām irgrūtipie
rādāmsfakts!Kādivēlirpaņēmieni,

kā «caur» civilstāvokļa aktu reģis
trācijunodrošināttrešāsvalstspilso
nim likumīgu pamatu uzturēties
LatvijāunlīdzartoEiropasSavienī
bā;
DzidraJevsejeva,kurabūssagata• 

vojusiliteratūrasizstādiparpasāku
matēmuunpastāstīsparA.Jolkinas
grāmatu«PiesmietāmisisEiropa».
PasākumaorganizētājaSēļubiblio

tēkasvadītājaDzidraJevsejeva
Pasākumanorisesdatumsunlaiks

tiks precizēts. Interesentiem lūdzu
sekotlīdzValkasnovadabibliotēkas
mājaslapā:http://vpb.valka.lv/
Pasākuma kontaktpersona Guni

taGendrjuka,ValkasESIPkoordina
tore,tālr.64723672.v

Iz zi nošs pa sā kums Sē ļu bib li otē kā 
«Pre cē ta, ba gā ta un lai mī ga»

Le onīds Sa vins
Uz gai dā mā zā le Nr.13 tri jiem

Lo mas un iz pil dī tā ji:
Igors –vīrietis,ap40gadiem
–JurijsMencis;
Vi ka –jaunaskaistasieviete–
LāsmaEngere;
De žu ran te –rakstniece–Dai
gaSondare.

Režisors,scenogrāfs–
Dr.AivarsIkšelis.
Kustīburežisore–
JevgenijaKozlova.
Dzejunokrievuvalodas
atdzejoja–ZaneBrūvere.
Mūzikasapstrādesrežisors
studijā–AndrisNiklavičs.
Mūzikasoperators–
HaraldsEglīte.
Gaismasunskatuveefektu
operators–DzintarsStočka.
Videomateriālamāksliniece–
KristīneGaniņa.
Izrādivada–ValdaEglīte.
Programmasnoformētāja–
MaijaKaimiņa.
•Izrādesilgums–apmēram1stundaun15minūtes.
•Pirm iz rā de Val kā, 2014.ga da 29.augus tā.
•Iz rā de no tiek lat vie šu, fran ču un krie vu va lo dā.

No25.līdz27.jūlijamVentspilī
norisinājāsXIIILatvijasAma

tierteātru salidojums, kurā piedalī
jās120amatierteātrinovisasLatvi
jas,taiskaitāarīValkasnovadaama
tierteātri.
Trīs dienas Ventspils pilsētā un

novadā tika spēlēti 39 no aizvadīto
gaduveiksmīgākajiemLatvijasama
tierteātru iestudējumiem. Valkas
pilsētasteātrisLivonijasordeņapilī
rādīja Ksenijas Dragunskas «Edīte
Piafa.Mansleģionārs».
XIII amatieteātru salidojums sā

kāsarpasākumaatklāšanu«IESPĒ
LESarjūruunsauli»vakarasaulrie
tāVentspilspludmalē,kadneaprak
stāmu baudījumu sniedza mierīgā
jūra, rietošā saule, balts flīģelis un
vientuļs pianists. Salidojuma atklā
šanāuzrunasteicaLatvijaskultūras
ministre Dace Melbārde un Vents

pilspilsētasmērsAivarsLembergs.
Priekuradījamīmi,džipi,vēsāssmil
tisliedagā.
Sestdienvisi teātri veidoja teātru

PIESPĒLES «Teatrālajā paklājā» Os
tas ielaspromenādē.Aktierukolek
tīvibija izdomubagāti sevis izrādī
šanā.
Svētdien noslēgumā «Salidojuma

FINĀLSPĒLE» teātra namā «Jūras
vārti» tika meklēts Zilais laimes
putns,kurumēskatrsvēlamiesno
ķertsavaiveiksmei.
Imants Jaunzems, XIII Latvijas

Amatierteātru salidojuma māksli
nieciskais vadītājs paziņoja nākošā
XIVsalidojumavietu–Gulbeni.
Paldies novada deputātiem par

amatierteātru iespēju būt salidoju
mā–skatītlabākāsizrādes,tiktiesar
kolēģiem,draugiem– senākiemun
jauniegūtiem, iepazīt Ventspili un
Ventspilsnovadu.v

Teksts: LīgaLāne

Ama tier te āt ru fes ti vā lā se vi 
go dam pa rā da ko lek tī vi 

no Val kas no va da

Šis ir Sanktpēterburgas jaunā
dramaturga Leonīda Savina

lugas pirmiestudējums latviešu te
ātrī.
Mūsuizrādeirstāstsparreāliem

cilvēkiemunviņu attiecībām, tikai
dramaturgs saviemvaroņiem izvē
lējies neierastu vidi starp debesīm
unzemi.Daudzipar todomā,filo
zofēapgalvo,katurirbijušiunzina
kāturir.
Izrādē tiek meklēta atbilde uz

mūžsenojautājumuparpatiesāsmī
lestībasspēku,kasirpanākumuno
slēpumsunirkālielavarapārcilvē
ku.Tāpakļaujiestudējumavaroņus,
radaviņossavdabīgucentruparbū
tiskāmdzīvesvērtībām,nuvismaz
radasajūtu,kašiscentrspastāvcil
vēkā. Bailes no patiesasmīlestības,
vienalga,kurmēsarīatrastos, nav
nekascits,kābailesnotukšuma.
Ja nav šīsmīlestības, tad cilvēkā

navnekā,nosevispašanekonevar
izdabūt,joturnekānav.Nevaraiz

ietnocilvēkiemunrakstītnetuks
nesī,nenebūtībā.Kasgribbūttikai
viensšajāpasaulēarsavusubjektī
vo patiesību aiziet bojā. Tas droši
vien ir pareizi, jo var uzskatīt par
kautkovairāknekāmūsdienuliku
mība.Cilvēksat inis, kaviņānekā
nav,šodienpieņemvienalga,ko,lai
ganzina,ka tas ir slikti, – lai tikai
būtu kopā ar citiem, lai nebūtu
viens.Unkamērviņštādomā,viņa
rīcībunevarpārliekunosodīt,jomēs
patiesībā baidāmies riskēt palikt
vieni.Zaudētierastodzīvi,aizgāju
šogadsimtugudrības,kasapgalvo,
kacilvēksirdievišķabūtne.Betvar
būt pamēģināt dzīvot bez patiesās
mīlestības,izaicinātlikteni,pateikt:
«Jazaudēšu,nesūrošos?»
Jakādspatiešāmspējdzīvotbez

MĪLESTĪBAS,jakādsvarradītsavu
dzīves ilūziju, tadnav tiesa,kacil
vēkānekānav.Tasbūtuticībasap
liecinājums.v

Val kas pa gas ta sa ie ta na mā «Lu ga žu mui ža» 26.sep tem-
brī plkst. 19.00 Kār ķu tau tas na ma ama tier te āt ra «Strops» 
iz rā de Ani tas Grī nie ces «Pu ķu bro kas tis».

Pie Ro zes sa pul cē jas ci tas pu ķes, lai uz rī ta ka fi  ju ar kū kām sa gai-
dī tu Īri su. Ta ču Īriss ka vē jas un ka vē jas… Šī iz rā de ir hu mors par sie-
vie tēm, ku ras gai da Vi ņu, Lie lis ko vī rie ti. Par to, kā gai da, kā das vi-
ņas ir, kā pēc vie nas, un … Vai sa gai da? To uz zi nā siet no ska to ties Kār-
ķu tau tas na ma ama tier te āt ra ko mē di ju Ani tas Grī nie ces «Pu ķu bro-
kas tis». v

15.sep tem brī Val kas no va da sko lās vie so sies dzej nie ces 
Mai ja Lauk ma ne un Ie va Sa maus ka

TalsenieceMaijaLaukmaneirvairākpazīstamakādzejniece,kura
rakstapieaugušajiem.Maijadarbojasarīpublicistikāunrakstabēr
niem.Kopāirizdotasvairāknekādesmitbērnugrāmatas.
IevaSamauskairvairākubērnugrāmatuautore.2010.gadāviņas

darbs«Eņ ģe lī tis»Bērnužūrijaskonkursā5.–7.klašugrupāieguva
pirmovietu.Rakstniecesdzejoļugrāmata«Pil sē ta no A līdz Z»tika
nominētaJāņaBaltvilkabalvailiteratūrā.v
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Apaļas, garenas, plakanas, kantainas,
caurspīdīgas,košas,mierīgaspērlītes

satiekas izdomas bagātu cilvēku rokās, un
top īsts dārgums.Radošo kursudalībnieču
sagatavotaisapskatāmsValkaspilsētaskul
tūrasnamapelēkajāzālē(piedežuranta).Iz
stādesatklāšana–17.septembrīplkst.17.00.
Rotumeistares stāsta – kā dārgums vēr

tētsnetikaiizveidotais,betarīiespējaatpūs
tiesnoikdienasdarbiem.
Laiganshēmasunmateriālikursosvisām

dalībniecēmvienādi,rotasirdažādasunne
atkārtojamas. No pērlītēm tapušais darinā
jumsvarbūtgantērpapapildinājums,gantā
galvenais elements, par īpašu padarot arī
vienkāršuapģērbu.Rotasnēsātasikdienā,ir
mīļadāvana,ballesunpatlīgavasaksesuārs
–tautiskosrakstosValkātapusiaprocegrez
nojajaunosievukāzudienā.
Aires Hulkko vadībā rotu gatavošanas

kursi notikuši jau piecas sezonas. Nodarbī
bāskopāmācāsdāmasnoValkasunValgas.
Savukārt,savasdomupērlesietērptmīļās

dāvaniņāsmācījāsotraradošokursugrupa,
Daigas Soloveiko vadībā, apgūstot dažādas
tehnikas.Kā jaudāvanām ierasts, tāsnonā

kušaspiejaunajiemīpašniekiem.Izstādeslai
kā apskatāms fotogrāfijās iemūžinātais tap
šanasprocess.
Izstādeatvērta līdz17.oktobrim(ieejabez

maksas).
Paldiesskolotājāmunkursantiemparlabi

pavadītajiemvakariem,idejāmunpozitīvis
mu!Rotugatavošanasundažāduradošuteh
nikuapguveskursiLatvijas–Igaunijasinsti
tūtā atsāksies oktobrī. Gaidām esošos un
jaunusdalībniekus.v

Izver sapni caur saules staru
Garu, garu
Un saki pats sev:
«Visu varu!» 
 (G.Micāne)

Val kas pil sē ta
ZaigaSmir no va 01.09.,InetaDub ļā ne 03.09.,Ļubo

vaSe ve ra 04.09.,GuntisStraz diņš 05.09.,JurisSkra
jāns 06.09.,MāraApi ne 07.09.,VilisRieksts 08.09.,Irē
naStep kā ne 09.09.,MārīteŠmi te 09.09.,LidijaLis ke 
11.09.,AndrisSu lai nis 11.09., JānisJā kob sons 11.09.,
DaigaLaur so ne 12.09.,ValentinaZai čen ko 15.09.,Ņi
naPet ro va 15.09.,JurisPan te ļe jevs 16.09.,AivarsPos
se 17.09., ZinaidaMak si mo va 17.09., VladimirsUn
gers 18.09.,ValentīnaDo man ska 19.09.,MihailsDon
covs 16.09., ValdisVa sars 19.09.,MāraSi če va 20.09.,
AustraBat ra mo vi ča 20.09.,ĻubovaŽe lon ki na 20.09.,
MargaGrun tma ne 21.09., IneseZau la 21.09., Zeltīte
Gruz do va 22.09.,RaisaVdo vi na 23.09.,AllaSmir no
va 24.09.,LīgaGrau di ņa 25.09.,AndaOzo li ņa 25.09.,
Anda Straz di ņa 26.09., Viktors Pet rovs 27.09., Inga
Bal tkā ja 27.09.,ValentīnaDo ni ka 27.09.,IrēnaKuz ņe
co va 27.09.,ZojaŠe ļes ta 30.09.

Ēr ģe mes pa gasts
Vija Ba ķe 02.09., Aivars Jūgs 05.09., Alda Zun de 

07.09.,MundrisStu dents 07.09.,VijaKuz mi na 10.09.,
RutaBēr zi ņa 11.09., AinaOzo la 14.09., MārisBett  e 
20.09., GotartsDi džus 26.09., Visvaldis Saul grie zis 
28.09.,GuntaRu dī te 30.09.

Kār ķu pa gasts
DzintraAlek san dro va 03.09.,VijaMe žu le 04.09.,Il

gaPē ter so ne 08.09.,AnnaĒrikaKal ni ņa 13.09.,Astra
Šu to vi ča 14.09., IvarsSpro ģis 23.09.,LudmilaBriež
kal ne 25.09.

Val kas pa gasts
Mjursepa Jekaterina 01.09., Teters Jānis 06.09.,

Strapcāne Anita 10.09., Jepifanovs Anatolijs 13.09.,
RogaJānis13.09.,PētersoneNatālija15.09.,Kruglešovs 
Aleksandrs17.09.,PlaukaAnna21.09.,ViņņikaRaisa
28.09., Beliševs Vladimirs 29.09., Grindulis Imants
29.09.

Vij cie ma pa gasts
DzintarsDu de lis 28.09.

Zvār ta vas pa gasts 
LolitaOzo li ņa 04.09.,LilitaKal ni ņa25.09.,Aldīna

Os tap ko 27.09.
Valkas novada dome

(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)  

Val kas no va da Dzim tsa rak stu no da ļā 
no 18.07. līdz 13.08. re ģis trē ti 4 bērni: 3 meitenītes 

– Katrīna, Emīlija, Samanta un
 1 zēns – Alens.

Sveicam ģimenes ar dzīvē nozīmīgo notikumu!
Valkas novada dome
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«Val kas Novada Vēstis»
 Valkas novada pašvaldības

 informatīvs izdevums
Bezmaksas,iznākreizimēnesī.

Tirāža: 4300eks.

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009114839,

Semināraiela9,Valka,
Valkasnovads,LV4701;

tālr.64722238,fakss64707493,
epasts:novads@valka.lvwww.valka.lv

Izdevumu sagatavoja:
Valkasnovadadomes

sabiedriskoattiecībuspeciāliste
ZaneBrūvere,tālr.64707489
epasts:zane.bruvere@valka.lv

Iespiests tipogrāfi jā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafi ka: Māksliniekuun
amatniekubiedrība«ReālāAptieka»

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

Šū po sies die nas.
Vēl bi tes jas mī nos me du sūks.
Zie du un rūp ju vi dū man te vis trūks.

(N.Kal na)
Aizvadīti mūžībā

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 18.07. 
līdz 13.08 re ģis trē tas 8 mir ša nas:

BudahaBiruta(1936.),JeblaAnna(1922.),Karahone 
Anna(1931.),RudaksErnests(1930.),SekačevaOlga
(1924.),Smilga Imants (1951.),VahromovaTamāra
(1952.),ZemzareVelta(1940.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

SeptembrīturpināsiesVidzemesslimnī
casspeciālistu izbraukumapieņemša

naspoliklīnikāValkā.Trīsreizesizbraukuma
vizītēs dosies ķirurgs An drejs Blum bergs. 
DivasreizespacientusValkāpieņemsfunk

cionālāsdiagnostikasspeciālisteIn ta Sak nī
te,endokrinoloģeBai ba Jē ge re unrehabilito
loģeIne se Gai ķe.
Informācija par konkrēto speciālistu pie

ņemšanaslaikiemunpieteikšanās–poliklī
nikasreģistratūrāValkā,tālr.:64722307.v

Teksts: Be ni ta Bri la, Vid ze mes slim nī ca

Iz brau ku ma spe ci ālis ti sep tem brī

Teksts: Za ne Bul meis ta re, Lat vi jas – Igau ni jas
in sti tū ta mā cī bu cen tra va dī tā ja

Atklās ro tu iz stā di

(07.02.1938. – 07.08.2014.)

UzKārķupagastadižsievuundižvīru
galdaraudsvece,tukšsunskumīgsir

viņasdāvātaiskāzukrēsls.Jaukurodienuuz
«Māru»mājas baltās goda segas neatlaidīgi
sēžraibstaurenis...Neveltiļaudisteic–tau
renistāirdvēsele.Mūžībāaizgājaskolotāja,
filoloģe,rakstniece,dzejnieceunbijusīkārķē
niete Gun ta Mi cā ne.
Ziemeļvidzemiviņasaucaparsavasdvē

selesdzimteni.Kārķupagasta«Māras» ir tā
vieta,kuruGuntaMicānevienmērdēvējusi
–tāirmanaparadīze.Kārķēniešiviņasgarī
godevumušaivietaivienmēr ir ļotiaugstu
vērtējuši,ieceldamiviņudižsievasgodā.Par
šādu cilvēku nav iespējams runāt pagātnes
formā–viņasdomas,vārdiunsirdssiltums
sargāunsargāsvienmēr.«Še,kurlīgopriežu
meži», «Zilais gredzens», «Vēlreiz», «Uguns
sniegā»,«Gājputnulaiks»,luguizlase«Kvin

tets», «Projekts «Lielās blēņas»» – tas nebūt
navvissviņasliterāraisdevums,tāsirtikai
grāmatas,kurāsirdzejoļiveltītiKārķiemun
stāstuprototipi irkārķēnieši.Naviespējams
aizmirstlugas«Klēts»,kastikaspēlēta«Mier
kalnu»mājāsuzīstasklētsfonaun«Skaista
manabrāļasēta»izrādesKārķuamatierteātra
izpildījumā,dzejoļugrāmatuatvēršanassvēt
kus Kārķu tautas namā. Pirms diviem ga
diemtikaizdotavietējādziesminieka,Kārķu
himnas autora Daumanta Ķīkuļa dziesmu
grāmata,kurasnosaukumā irGuntasMicā
nes dzejoļa vārdi «Es dzīvoju ar cerībām...»
Daumants vairākkārt savām dziesmām iz
mantojis Guntas Micānes dzeju. Kā skaista
dāvana,kāīpašspārsteigumsmumsbijaaiz
vadītajosZiemassvētkosRēzijasKalniņasun
UldaMarhilēvičadisks«Mana roka tavējā»,
kurā viena dziesma, kas mūsuprāt ir pati
skaistākā,irveltītaKārķubaznīcai.Guntaar
sirdiundvēselisekojalīdzibaznīcasceltnie
cība un bezgala priecājās par jaunuzcelto
dievnamu.Katrskārķēnietiszinaskaistomā
cītājaĢirtaKalniņadziedātolūgsnuarGun
tasMicānesvārdiem«Kungsatļaujmanlie
lamizaugt...«Māru»mājuvairsnav,tačupa
teicībāparšolielogarīgodevumumūsupa
gasta ļaudīm, kādu dienuĢirts Kalniņš uz
Jelgavuaizveda«Māru»sliekšņaakmeni,lai
tas sargā Guntas ģimeni un viņas soļus.»...
Dievs,svētīvietušouzmūžiemgariem,cik
ilgivienbūsKārķuziemas,vasaras,»raksta
Gunta.
VieglassmiltisunTu,MūsuGunta,nuesi

kopāarsavumīļo«Māru»saimi...
Mī les tī bā, kār ķē nie ši.

Mū žī bā aiz va dī ta Gun ta Mi cā ne



Val kas no va da 
Centrālajābibliotēkā

Sportapasākumi

Kārķupagastā

• 19. un 20.sep tem brī Vij
cie ma mui žas svēt ki
• 19.sep tem brī. pulksten 
16.00 Vijciema tautas na
mā tikšanāsarValkasno
vadaliterātēmAijuĀbenu
un Tamāru Elziņu «Dzeja
manīuntevī».
• 20.sep tem brī. pulksten  
11.00 pie Vijciema tautas
nama starts auto un velo
veiklībassacensībām«Mui
žaskučieris2014»,pēctam
–VijmalāpiedepoSacensī
bas «Muižas stiprinieks
2014».

• 27.sep tem brī. pulksten 
19.00 Vijciema tautas na
mā Valkas pagasta ama
tierteātra «Rūdis» izrāde,
pēcR.Blaumaņastāstamo
tīviem «Paradīzē». Režiso
reEvijaSmane.
• 27.sep tem brī. pulksten 
17.00 VijciemabaznīcāSve
cīšu vakara Dievkalpo
jums. Pēctam–svecīšuie
degšanaVijciemakapos.
• 29.sep tem brī. pulksten 
9.30 Vijciema tautasnamā
Miķeļdienamazajiem– pa
sākumspirmsskolasvecu
mabērniem.v

•No 1. līdz 30.sep tem brim –izstā
de«Trioprogrammu»iesākusiItāli
ja.Interesentivarēsiepazītiesarma
teriāliem par Eiropas Savienības
prezidējošovalstiItāliju.
•No 1.līdz 17.sep tem brim – izstā
de«Sargietsavuvalsti,izkopjietto,
joziniet,ka,janebūsLatvijas,nebūs
arī jūsu»: Latvijas valsts pirmais
prezidents Jānis Čakste (1859. –
1927.).
•No 1.līdz 30.sep tem brim –izstā
de «Rakstāmrīks neparasti paras
tais:pildspalvuizstādenoTamāras
Lācesprivātkolekcijas».
•No 15. līdz 30.septembrim–izstā
de«Miķeligaidījukāsavubrāli–tas
devamalciņu,taskumosiņu:pado
mi ražas novākšanā, uzglabāšanā
unkonservēšanā».
•26.sep tem brī plkst 17.00 Valkas
bibliotēkāpasākums«Dziesmotasa
runa». Uzstāsies Dziesminieks Ul
disPunkstiņšarsavubrālēnuAiva
ruPunkstiņu.
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• 29.augus tā plkst. 11.00 – galda
spēļuturnīrsskolēniem,plkst. 21.00 
–vasarasatvaduballīte,spēlēKārķu
tautasnamajauniešuVIA,DjEdijs.
• 31.augus tā plkst. 16.00 – senās
mūzikas vokālā ansambļa «Modus
Vivendi»koncertsKārķubaznīcā.
• 12.septembrī plkst. 13.00 –Dze
jasdienupasākumstautasnamā.
• 13.septembrī plkst. 12.00 –pār
gājiens.
• 19.septembrī – Rudens tirdziņš
kopāmazpulcēniem pie tautas na
ma.
• Tautas nama kamīnzālē – līdz 
5.sep tem brim kārķēniešu sporta
balvuizstāde,līdz 1.ok tob rim–Mā
rasZeltiņasgleznuizstāde.

• 12.septembrī plkst. 15.00 – 17.
skrējiens «Valka  Valga». plkst. 
15.00bērnusacensības,plkst. 18.00 
notiks skrējiens pieaugušajiem pie
PedelesupesValgaspusē.
•4.septembrī no plkst. 15.30seriāla
«Optimists» rudens posma pirmā
kārta (estrādesmežāpieKoklētāja),
pārējie posmi: 11.09., 18.09., 25.09.,
02.10.,09.10.
•20.septembrī plkst. 11.00Valkas
novada Bērnu – jaunatnes sporta
skolā Pīrsa Bola atceres turnīrs
šahā.

• 20.septembrīsezonasatklāšana309.kabinetā–pro
grammāDJUldisRudaks–sets+lekcijapardīdžejošanu
mūsdienāsu.c.

2014./2015.mācībugadāValkasnovadaBJC«Mice»
turpināsdarbotiesarpilnusparuun jaudu,aici

notbērnusunjauniešuspievienotiesaktīvailīdzdalībai
šajāsezonā.Darbu turpinās:vides izglītībaspulciņš–
«Mazpulki», vokālie ansambļi «Brīnums» un «Brīnu
miņš»,sportadejuklubs«Ziemeļvalsis», tehniskāmo
delēšanapulciņš,floristika,Valkasnovada5.–9.klašu
koris, 7. – 9.klašu teātris, starptautiskā jauniešupašiz
augsmesprogramma«AWARD»unpirmskolasizglītī
basklubs«Rūķuskola».Plānotsarīizveidotjaunuspul
ciņus.Oktobrīnotiks«BJCSezonasatklāšanassvētki».
Galvenaisunsvarīgākaisšajāmācībugadābūsgata

vošanāsXILatvijas Skolu jaunatnesdziesmuundeju
svētkiem,kasnotiks2015.gadajūlijasākumā,Rīgā.Val
kasnovadamšajossvētkosjāpiedalāsunveiksmīgijā
nostartēskatēsunkonkursos.Galvenāssvētkunorises
vietas Rīgā tradicionāli būsMežaparka Lielā estrāde,
kurnotiksNoslēgumakoncertsunDaugavasstadions,
kurāplānotsTautasdejulielkoncerts.

«Mi ces» ko lek tīvs no vēl veik smī gu un pa nā ku
miem ba gā tu 2014./ 2015.mā cī bu ga du bēr niem, sko
lo tā jiem un iz tu rī bu ve cā kiem! v

Val kas BJC 
«Mi ce» in for mē

Vasarajautuvojasbeigām,un
Tu,mazaisrūķi,noteiktido

mā,kurjautripavadītnākošomācī
bugadu,gūtzināšanas,rotaļātiesar
citiem bērniem, svinēt svētkus un
darītcitasinteresantaslietas!Jaesi
vecumā no 5 – 6 gadiem, tad BJC
«Mice»Pirmsskolasizglītībasklubs
«Rūķuskola»Tevigaida.Skoliņaat
rodasļoti jaukāunmierīgāvietāValkā,Semināraielā
27.Tevisagaidīsmīļiunpretimnākošiskolotāji,arku
riemkopāTuvarēsiapgūtdaudzundažādasrūķugud
rības,kāmatemātiku, latviešuvalodu,dabasunsoci
ālāszinības,tāarīTevbūsiespējaiemācītiesarīzīmēt,
gleznot,veidot,šūt,sportot,vingrotunpatdejotsporta
dejaskopāarlieliskudejuskolotāju.
«Rūķu skoliņa» strādā katru darba dienu no plkst.

8.00 līdz12.00.Lieliska iespēja, laidienaspirmodaļu
varētumācīties,betdienasotrupusipavadītarsevmī
ļiemuntuviemcilvēkiem!
«Rūķuskolai»ļotipatīksvinētsvētkus,tāpēcTevbūs

iespējapiedalītiesMiķeļdienas,Meteņdienas,Mārtiņ
dienas,Teņadienassvinēšanā.At īmēsimarīZiemas
svētkus,Lieldienas,Vecmāmiņu,vectētiņuunauklīšu
dienu,Ģimenesdienu.Lielsnotikumsmūsuskoliņāir
izlaidums,kadkopāpavadāmuzskolutosbērnus,kuri
irapguvušivisasRūķuzinības.
Skoliņa labprāt atbalsta dažādus konkursus, kā arī

draudzējasarzobuhigiēnistiDundiju.
Pirmā tikšanās svinīgi notiks 2.sep tem brī plkst. 

10.00 ValkasnovadaBērnuunjauniešuinterešucentra
2.stāvazālē.v

Trešdien, 20.augustā Valmieras novada fonda
(VNF) valdespriekšsēdētājsAnsisBērziņšparak

stīja līgumus par finansējuma piešķiršanu 15 projek
tiem, tostarpdeviņāmpilsoniskāslīdzdalībasunsešām
mazākumtautībuiniciatīvām. 

No 27.augus ta līdz 26.no veb rim ValkasnovadaBJC
«Mice» telpāstiksuzsāktsunrealizēts«Mazākumtautī
buiniciatīvasVidzemē»projekts«Jaunāsmāmiņasdi
vāsvalstīs–vienāpilsētā».
ValkasmāmiņaslatvietesbiežidzīvoIgaunijāunot

rādi.Irdažādistereotipiparbērnuaudzināšanudažā
dāskultūrās,kasdažkārttraucēapmainītiesidejām,tā
pēcgribamnojaukttāsbarjeras.Projektsirsadalītsie
pazīšanāsdaļā,izglītojošoseminārudaļāunpraktiska
jos darbos. Projektam piešķirts finansējums 1350 eiro
apmērā. Projektarakstītājasunrealizētasirjaunāsmā
miņasBaibaLucaunDiānaAņina. 
Aicināmjaunās,topošāsunesošāsmāmiņasuzpir

mo tikšanos 2014.gada 27.augus tā plkst. 16.00 Valkā,
Semināraielā27(BJC«Mice»zālē,2.stāvā).Pirmajātik
šanāsreizēiepazīsimies,noskatīsimiesfilmu,parkuru
pietējastasesarīdraudzīgipadiskutēsim.Būsarībērnu
stūrītis.
Projektāļotiaicinātascitutautībumāmiņas,jomūsu

mērķisirapvienottautības,diskutējot,nojaucotstereo
tipusunkopādarotcitasjaukasuninteresantaslietas.
Jarodaskādijautājumidrošizvani:BaibaiKarpovai

28308292vaiDiānaiAņinai29588734.v

 «Rū ķu sko lā» 
viss pa īs tam

Radošajātelpā
«309.kabinets»

 Jaun ās mā mi ņas 
no jauks ste reo ti pus!

Valkas 
novada 
afišustabs

Vijciemapagastā


