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Valkā pacels lielizmēra
Latvijas karogu
Valkas iedzīvotājus konsultēs
viens no Latvijā vadošajiem
asinsvadu ķirurgiem

Teksts: Aivars Ikšelis, Izglītības
un kultūras daļas vadītājs

G

atavojoties
Latvijas
Teksts: Edīte Balode, Valkas novada domes
simtgadei, pēc
Sabiedrības veselības organizatore
biedrības «Latvijas
obrīd medicīnas piekarogs» ierosinājuma
ejamība Latvijā nav
ir iecerēts Valkā,
pietiekamā līmenī. To kraLugažu laukumā
si izjūt laukos dzīvojošie
izvietot monumentālu
cilvēki, kuriem līdz speciāLatvijas karogu
listam ir jāmēro tāls ceļš.
vairāku desmitu
Domājot par Valkas nometru augstā mastā.
vada iedzīvotāju labklājīŠogad Lāčplēša
bu un medicīnas pakalpodienā 11.novembrī
jumu pieejamības uzlabošanu, biedrība «At20 metru augstā
balsts Valkai» sadarbībā
mastā uzvīsies
ar biedrību «Latvijas Sar5 x 10 metru
kanā Krusta Valkas komiteja» aizsāk labdarības akciju liels valsts
«Latvijā vadošie ārsti laukos». Šīs akcijas ietvaros uz Val- karogs. z
ku tiks aicināti Latvijā pieprasīti un atzīti ārsti, kuri galvenokārt strādā Rīgas lielajās klīnikās, tāpēc Valkas un
apkārtējo novadu iedzīvotājiem ir grūti sasniedzami.
Pirmais ārsts, kas ir izteicis gatavību piedalīties šajā akcijā, ir viens no vadošajiem asinsvadu ķirurgiem Latvijā
– Jānis Rozentāls, kurš 14.oktobra pēcpusdienā no plkst.
13.00, Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas Veselības
istabā, Valkā, Semināra ielā 23, konsultēs pacientus asinsvadu patoloģiju jautājumos, piemēram, pie maģistrālo un
perifēro asinsvadu slimību saslimšanām, kam staigājot, Teksts: Kristīne Krastiņa, Valkas novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītāja
raksturīgas izteiktas sāpes kājās.
acensību seriāla «Valkas
Dakteris Rozentāls kopš 2004.gada strādā SIA «Rīgas
četrcīņa – 2016» ceturAustrumu klīniskā universitātes slimnīca» klīnikā «Gaiļe- tais – noslēguma posms, skrēzers», asinsvadu ķirurģijas nodaļā, kā arī Nieru slimību jiens «Apkārt Zāģezeram» noun nieru aizstājējterapijas klīnikā. Daži pacienti, iespē- tiks 15.oktobrī Valkā pie atpūjams, iepazinuši dakteri SIA «Vidzemes slimnīca» konsul- tas vietas «Zāģezers».
Sacensību dienā reģistrēties
tatīvajā kabinetā «Bastions», kur viņš sniedz maksas konun numurus izņemt varēs no
sultācijas.
plkst. 9.30 līdz 10.40, sacensību
Dakteris Jānis Rozentāls regulāri apmeklē Eiropas sākums plkst. 11.00.
Asinsvadu ķirurgu biedrības un Eiropas Nefrologu un heDistances: 9,5 km (lielā četrmofiltrācijas speciālistu kongresus. Viņš ir papildinājis sa- cīņa), 5 km (mazā četrcīņa), 3
vas zināšanas Eiropas Asinsvadu ķirurgu biedrības orga- km (veselības klase). Sacensīnizētos kursos Zviedrijā. Jauniegūtās zināšanas pastāvīgi bas bērniem notiks uzreiz pēc
tiek nostiprinātas praksē, konsultējot un operējot slimnie- starta galvenajām distancēm,
plkst. 11.05.
kus ar asinsvadu pataloģijām.
Bērnu vecuma grupas var
Šī akcija tiek lolota jau sen, bet lielā attāluma līdz Rīgai
un ārstu aizņemtības dēļ, ātrāk to nav bijis iespējams rea- apskatīt nolikumā www.vallizēt, arī pakalpojuma izmaksas bijušas vienas no klupša- ka.lv sadaļā sports. Distances
nas akmeņiem. Akcijas iniciatori ilgi «lauzīja galvas», kā tiks precizētas īsi pirms pasākuma norises.
iedzīvināt šo akciju, vienlaicīgi, nodrošinot šīs akcijas ilgtBalvas katrā vecuma grupā
spēju. Vēlme veidot labdarības akciju, kur pacientiem nav pirmo trīs vietu ieguvējiem.
jāmaksā, diemžēl neguva piepildījumu. Dzīve nolika visu
Iepriekšēja reģistrācija eleksavās vietās. Tā tika pieņemts grūts lēmums, akcijas no- troniski, sākot ar 1.septembri:
drošināšanai lūgt iedzīvotājus, kas vēlēsies izmantot šo ht t ps://do cs.go og le.com/
unikālo iespēju saņemt augsti sertificēta un pieredzējuša forms/d/e/1FAIpQLScDNCd
ārsta konsultāciju tuvāk mājām, veikt mērķziedojumu 12 Q M G L p 6 5 e Z R 1 s b D 7 T E
eiro apmērā. Lai gan šis ziedojums ne tuvu nenosedz pa- f x 2Cm kUeiqmy6sn MDDD
kalpojuma nodrošināšanas izmaksas, par ko liecina, pie- Kv01jsA/viewform?c=0&w=1
mēram, daktera Jāņa Rozentāla konsultācijas cena 30 eiro vai Valkas mājaslapā www.
Bastionā, Valmierā, tomēr šis mērķziedojums palīdzēs no- valka.lv sadaļā «sports» – «reģistrācija sacensībām».
drošināt akcijas dzīvotspēju.
Dalības maksas, sākot no
Lētāka dalības maksa, iepriekš reģistrējoVisi, kam nepieciešama sertificēta, augsti kvalificēta 0,30 EUR bērniem, 1 EUR pieaugušajiem.
asinsvadu ķirurga konsultācija, aicināti pieteikties uz kon- Līdz 7 gadu vecumam dalība sacensībās – ties līdz 5.oktobra plkst. 17.00.
Sacensības organizē un vada Valkas novasultāciju pa mobilo tālruni 28 644 365. z
bez maksas!
da dome. z
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Aicina piedalīties par
tradīciju kļuvušajā skrējienā
«Apkārt Zāģezeram»
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Apstiprināti LEADER projektu iesniegumi
Teksts un foto: Aksana Markoviča,
Valkas novada domes Sabiedrisko
attiecību speciāliste

V

alkas novada dome ir saņēmusi informāciju par trijiem
Lauku atbalsta dienesta apstiprinātiem LEADER projektu iesniegumiem. Projektu nosaukumi ir:
«Rotaļu laukuma labiekārtošana
Vijciemā», «Amatniecības iemaņu
apguves centrs Zvārtavas pagastā» un «Tiltiņa atjaunošana Lugažu muižas parkā Valkas pagastā»,
kurus izstrādāja Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar pagastu pārvaldēm.
Projekti tiks īstenoti Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam apakšpasākuma «Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.
Projekts «Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā» tiks īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz
2016.gada 31.decembrim.
Šī projekta mērķis ir rosināt Vijciema pagasta bērnus aktīvam dzīves - veidam un radīt pievilcīgu

vietu ģimenēm ar bērniem. Tīkla –
piramīdas uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā būs kā papildinājums
– labiekārtojums biedrības «Vijmalieši» 2013.gadā ar LEADER finansējumu izbūvētam rotaļu laukumam projekta «Bērnu rotaļu
laukuma ierīkošana Vijciema pagastā».
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5024 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 4521,60 EUR jeb
90 % no attiecināmajām izmaksām
un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 502,40 EUR
apmērā jeb 10 % no attiecināmajām
izmaksām.
Cenu aptaujā ar zemāko cenu
uzvarēja un līgums par piegādi un
uzstādīšanu tiks slēgts ar SIA
«KSIL». SIA «KSIL» ir lielākais bērnu rotaļu un sporta laukumu aprīkojuma pārstāvis Baltijā, kas veiksmīgi darbojas jau 14 gadus.
Projekts «Amatniecības iemaņu
apguves centrs Zvārtavas pagastā» tiks īstenots no 2016.gada

Konsultāciju un pirmo nepieciešamo palīdzību bēgļi vai
personas ar alternatīvo statusu var saņemt Sociālajā dienestā
Valkas novadā konsultāciju un pirmo nepieciešamo palīdzību
bēgļi vai personas ar alternatīvo statusu var saņemt Sociālajā dienestā
Rūjienas ielā 3D, Valkā pie sociālās darbinieces Zanes Zariņas.
Pieņemšanas laiki: pirmdienās un otrdienās 8.30 – 12.00; 13.00 –
16.30. Mobilais tālrunis – 28687967. z

V

1.septembra līdz 2017.gada 30.jūnijam.
Šī projekta mērķis ir izveidot
amatniecības iemaņu apguves centru Mierkalna tautas namā ar iespēju apgūt prasmes šūšanā, aušanā
un mājsaimniecībā.
Lai sasniegtu uzstādīto mērķi,
Mierkalna tautas namā tiks atjaunotas un aprīkotas ar pagasta iedzīvotāju inventāru (stelles, šujmašīna, plīts u.c.) 3 telpas brīvā laika
pavadīšanai.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir EUR 16 903,61, tai
skaitā ELFLA finansējums ir EUR
15 213,25 jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada
dome nodrošinās līdzfinansējumu
EUR 1690,36 apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.
Lai noslēgtu līgumu par būvdarbu veikšanu, tiks veikta cenu aptauja.
Projekts «Tiltiņa atjaunošana
Lugažu muižas parkā Valkas pagastā» tiks īstenots laikā no šī gada

septembra līdz 16.decembrim.
Projekta mērķis ir veikt Lugažu
muižas parka vides sakārtošanu,
atjaunojot tiltiņu parka teritorijā
un izbūvējot jaunu kājnieku celiņu
no tiltiņa uz dabas taku, tā veicinot
tūrisma infrastruktūras attīstību
Valkas pagastā un Valkas novadā
un padarot pieejamu dabas taku
visiem Latvijas iedzīvotājiem un
ārzemju viesiem.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 13 566,61, tai skaitā
ELFLA finansējums ir EUR
12 209,95 jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada
dome nodrošinās līdzfinansējumu
EUR 1356,66 apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.
Cenu aptaujā ar zemāko cenu
par darbu veikšanu uzvarēja SIA
«Valkas meliorācija».
Projektus apstiprināšanai ir virzījusi biedrība «Lauku partnerība
ZIEMEĻGAUJA». z

Tuvojas gada nozīmīgākais
skriešanas pasākums
– ultramaratons
«Neiespējamais skrējiens»
Teksts: Kristīne Krastiņa, Valkas novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītāja

Aicina uz Uzņēmēju
sporta dienu

alkas novada dome un Valgas pilsētas
valde aicina visus Valkas novada un
Valgas pilsētas uzņēmumu pārstāvjus uz izklaidējoši sportisku sestdienu – 22.oktobrī
plkst. 11.00 pie Valgas sporta halles (Valgā,
Kuperjanovi ielā 36).
Sporta dienas mērķis ir iepazīties ar kaimiņpilsētas uzņēmējiem, nodibināt sadarbības kontaktus un jautri un aktīvi pavadīt laiku. Plānotās sporta aktivitātes ir akcentētas
nevis uz sportiska rezultāta gūšanu, bet gan
uz jautru un atraktīvu kopā būšanu.
Dienas programma:
11.00 Rīta kafija: dalībnieku ierašanās, reģistrēšanās un iesildīšanās;
11.10 Sporta dienas atklāšana (dvīņu pilsētu mēru uzrunas);
11.20 Komandu veidošana, iepazīstināšana ar aktivitātēm;
11.30 Āra aktivitātes (diskgolfs, digitālā orientēšanās + viktorīna, petanks);
13.15 Iekštelpu aktivitātes (florbola turnīrs un «sūkļa bols»);
15.15 Apbalvošana;
15.30 Sarunas, iespaidi, ēšana, pirts un citas izklaides.
No katra uzņēmuma aicināti piedalīties 1 – 3 pārstāvji ar ģimenēm
(arī bērniem). Sporta aktivitātes tiks organizētas jauktās komandās, lai
veicinātu dalībnieku iepazīšanos un sadarbošanos. Lūgums līdzi ņemt
maiņas sporta apavus un pirts lietas (dvielis, peldkostīms, u.tml.).
Neaizmirstiet parūpēties par sava uzņēmuma vienotu stilu (T-krekli
ar uzņēmuma simboliku, citi aksesuāri utt.). Ja Jums ir interese izvietot
sava uzņēmuma reklāmas materiālus sporta dienas norises vietā vai citādā veidā iepazīstināt ar savu uzņēmumu, esiet laipni aicināti to darīt.
Ja Jums ir interese par dalību, lūdzu, piesakieties līdz 14.oktobrim: epasts jana.putnina@valka.lv (vai pa tālruni 26414197) vai maris.ozols@
valka.lv (vai pa tālruni 26449919).
Nāc un piedalies! z

Š

ā gada 12.novembrī ikviens aktīvā dzīvesveida piekritējs tiek
aicināts doties 99 km, 49,5 km, 24,75 km, 9,9 km un 990 m skrējienā vai nūjojot par godu Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes izveidei Valkā (Latvija), 1917. gadā.
Starts pie Valgas (Igaunija) rātsnama. Finišs būs Latvijas pusē – pie
Valkas pilsētas kultūras nama.
Šajā pasākumā tiek aicināti piedalīties ne tikai profesionāli skrējēji,
sportisti, kas ikdienā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, bet arī skolēni, ģimenes ar bērniem, nūjotāji, līdzjutēji un atbalstītāji!
Lai pasākums noritētu veiksmīgi, aicinām pieteikties brīvprātīgos,
kuru atbalsts būs nepieciešams, pasākumu rīkojot, un tā norises laikā! Ikviens – jaunietis vai pieaugušais, kurš ir gatavs palīdzēt reģistratūrā, ekipējuma pārbaudē, transportēšanā, asistēšanā, ēdiena sagatavošanā barošanas punktiem, tējas vārīšanā, maizīšu smērēšanā,
finiša sekretariātā, distancē drošības nodrošināšanā, finiša tiesnešu
brigādē, fotografēšanā, ir aicināts pieteikties!
Pieteikšanās forma jāaizpilda elektroniski: https://docs.google.
com/forms/d/12SVi7jgMQYaD6i3nHAHWlNIXAx4TepY3PtR5fU
OmfN0/viewform
Iegūsti pieredzi masu pasākumu organizēšanā! z
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Sveicam mūsu novada lepnumu –
ZELTA PĀRUS!

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste
un Māra Zeltiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

J

au izsenis rudens ir kāzu laiks,
tāpēc droši var teikt, ka augusts ir ne tikai laiks, kad daudzi
precas, bet arī laiks, kad daudzi atzīmē savas kāzu jubilejas. Augustā
Valkas novada domei turpinot brīnišķīgo tradīciju – zelta pāru sveikšanu, pašvaldības pārstāvji sumināja un viesojās pie vairākiem pāriem, kuri kopā nodzīvojuši 50 gadus.
Kā ierasts, dome pāriem dāvināja atjaunoto laulības apliecību, dāvanu karti un apsveikumu, jaunos
novada suvenīrus, kā arī īpašo konditorejas «Jumis» gatavoto zelta
kāzu torti.
Pārus sveica Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa.
Zelta pāris valcēnieši Tatjana un
Valdis Tīrumi iepazinās Ērģemē,
kur jaunā Valkas mūzikas skolas
skolotāja, kori un ansambli vadot,
ievēroja skaistā tenora īpašnieku
Valdi. Starp jauniešiem izveidojās
abpusējas simpātijas, labi skanēja
Valda un Tatjanas dziedātie dueti,
īpaši skaistā dziesma «Vaidava». Tā
viņi «aizdziedāja» līdz «jā» vārdam
1966.gada 20.augustā. Kāzas tika
skanīgi svinētas ģimenes un draugu lokā Ērģemes skolā. Tā plecu pie
pleca aizvadīts darbīgs un skaists
mūžs. Par spīti pensijas gadiem,
abi vēl arvien ir pilni uzņēmības –
iekopj mazu dārziņu, kas atrodas
mājas tuvumā.
Mūsu ciemošanos kuplināja Tīrumu pāra meitas Silgas Tīrumas
un znota Pjēra Soldāno, izcilo operdziedātāju, kuri šogad savu atvaļinājumu pavada Valkā, ciemojoties
pie vecākiem, priekšnesums. «Tētis
un mamma vienmēr ir bijuši runīgi, smaidīgi, tētis zinājis un stāstījis
daudz anekdotes,» dalās meita Silga. Zelta pāri priecē arī mazdēla
Gabriela muzikālās spējas. Viņš
gan kautrējās uzdziedāt viesu klātbūtnē, toties dzīvespriecīgi spēlējās
un ik pa laikam ap stūri šķelmīgi
ielūkojās viesistabā. Lieliskas balss
īpašnieks ir arī dēls Agnis – Valkas
vīru vokālā ansambļa dalībnieks.
Kopā ar šo pāri aizvadījām sirsnīgus mirkļus, dziedot dziesmas
par sapņiem un to, ka ir visādi gājis...
Tikpat sirsnīgi sveicējus uzņēma
Zelta pāris Ausma un Valdis Šķudīši savā mājīgajā dzīvoklī tepat
Valkā. Ausma nākusi no Ērģemes,
Valdis no Omuļiem, bet iepazinās
abi Valkā, šoferu un motociklistu
kursos. Pamazām ieskatījušies
viens otrā, pēc kāda laika «sarakstījušies», nerīkojot nekādus kāzu
galdus un mielastus, bet klusi un
vienkārši jāvārdu sakot viens otram vecajā Valkas dzimtsarakstu
nodaļā. Ģimenē piedzima dēls Ainārs, kas dzīvo un strādā blakus
pilsētā Valgā. Ausma un Valdis le-

pojas ar mazdēlu Agri, kas pēc
profesijas ir pārtikas tehnologs, šobrīd strādā un dzīvo Tallinā.
Pāra mājīgā dzīvokļa atmosfēru
rada gan daudzās grāmatas un
žurnāli, gan izstādītie ragi un zvērādas, kas atklāj saimnieka aizraušanos. Sirsnīgi runājoties, apskatījām daudzas jo daudzas bildes, kurās Valdis kopā ar draugiem un
kolēģiem safotografējies ar saviem
iespaidīgajiem medījumiem – lapsām un vilkiem, aļņiem un briežiem, pat mežacūkām un lūšiem!
Arī tagad slinkošanai laika nav, jo
ir jākopj dārziņš, kurā pāris turpina rosīties – gan iespēja izkustēties, Zelta pāris – Tatjana un Valdis Tīrumi.
gan izaudzēt pašiem savus ziedus,
savu pārtiku.
Sirsnīgus un mīļus mirkļus sarunās pavadījām kopā ar Zelta pāri
Annu un Jāni Valdi Jerumiem,
kuri viesmīlīgi uzņēma savās omulīgajās «Lediņu» mājās. Anna un
Jānis Valdis satikās un iepazinās
Apē, kur abi tajā laikā strādāja. Drīzumā Annai bija jāatgriežas Valkā
un Jānis Valdis, neatlaidīgs būdams, bieži zvanījis, dažādi atgādinājis par sevi, tādējādi iekarodams
Annas sirdi. Tā nu 1966.gada 27.augustā Alūksnē tika noslēgta laulība. Dzīves ceļi Annu un Jāni Valdi
ir atveduši uz Valku, kopā nodzīvots interesants un darbīgs mūžs.
Ģimenē izaudzināti divi dēli: Val- Zelta pāris – Ausma un Valdis Šķudīši.
dis un Juris, nu tiek loloti un lutināti 4 mazbērni – Katrīna, Austra,
Miks Viesturs un Toms, priecē
mazmazmeitiņa Rūta Evelīna. Šis
pāris pārsteidz ar dzīvesprieku un
apņēmību, abi turpina darboties
savos dārzos, gadu gaitā apstādījuši 7 ha mājai piegulošo zemes platību ar bērziem.
Zelta pāra Antoņinas un Viktora Gļebovu stāsts aizsākās Trikātas
pagasta Kačoros. Antoņina turp
bija aizbraukusi pastrādāt sezonas
darbu, bet iepazinās ar nākamo
vīru! Pēc sezonas darbu beigšanas
Antoņina atgriezās dzimtajā Valkā,
pēc kāda laika Viktors sekoja līdzi.
Pēc viena gada draudzības, 1966.
gada 13.augustā pāris svinēja kā- Zelta pāris – Anna un Jānis Valdis Jerumi.
zas. Kopīgi laulībā izaudzinātas divas meitas – Natālija un Alla, viena
šobrīd dzīvo Londonā, bet otra
Rīgā. «Zelta pāris» priecājas par
mazmeitiņu un lepojas ar mazdēlu, kas šobrīd mācās un dzīvo Tallinā. Apbrīnojams, enerģisks pāris,
kurš atrod laiku braukt un kopt
savu dārzu pie Bērzezera, kam sagādā prieku rosīties un pavadīt laiku svaigā gaisā.
Sveicam Zelta kāzās arī Astrīdu
un Aivaru Ceriņus un Intu un
Arni Ontensonus! Visiem mūsu
lieliskajiem pāriem novēlam labu
veselību, saticību un možu garu!
Lai nepazūd spēks turpmākajiem
dzīves ceļiem un uz pavisam drīzu
tikšanos dimanta kāzās! z

Zelta pāris – Antoņina un Viktors Gļebovi.
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Lauksaimniekiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
aizvada lauku dienas augkopības
demonstrējumu saimniecībā «Purmaļi»
Teksts un foto: Aksana Markoviča,
Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

24.

augustā Ērģemes pagasta Z/S «Purmaļi», Valsts Lauku tīkla (VLT) pasākuma «Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un
dārzkopībā» ietvaros aizvadīts Valmieras konsultāciju biroja rīkots demonstrējuma seminārs
ar nosaukumu «Lauku diena». Semināra tēma:
«Galviņkāpostu kaitīgo organismu ierobežošana integrētajā augu aizsardzībā».
Savā saimniecībā semināra dalībniekus laipni uzņēma Z/S «Purmaļi» īpašnieks Vilnis Vehi,
kurš arī atklāja «Lauku dienu». Saimniecība ar
dārzeņkopību nodarbojās kopš 1992.gada. Vilnis audzē kāpostus, burkānus, bietes, ķirbjus,
kabačus, sīpolus, redīsus, puravus, salātus, dažādus garšaugus, kartupeļus u.c., kā arī ir vairākas siltumnīcas, kurās tiek audzēti tomāti,
gurķi, paprika un citas kultūras. Savu izaudzēto produkciju zemnieks galvenokārt realizē novada skolu un pirmsskolas iestāžu ēdnīcām.
Cauru gadu saimniecībā tiek nodrošināts darbs
7 – 8 cilvēkiem, kuri strādā Z/S «Purmaļi» un
palīdz izaudzēt daudzveidīgo dārzeņu klāstu.
Dārzeņu audzētāji, lauksaimnieki, kā arī visi
citi interesenti kopā LLKC speciālistiem devās
uz Viļņa Vehi lauku, kurā aug dažādu šķirņu
kāposti. Saimnieks plaši un interesanti stāstīja
par šā gada pavasara-vasaras laika apstākļu ietekmi uz kāpostu ražu. Tā kā pavasaris bija ļoti
sauss, praktiski bez lietus, tad kāpostu stādīšana notika tikai jūnija pirmajā nedēļā. Vēlāk,
ilgstošajā lietus periodā, kāpostu lauks brīžiem
pat daļēji atradās zem ūdens! Taču – kāposti
būs!
Semināra dalībnieki bija ieinteresēti stāstītajā un uzdeva jautājumus, precizējot un iegūstot
jaunu informāciju. Vilnim Vehi aktuāla un tālāk uzlabojama ir mēslošanas un augu aizsardzības sistēma, jo saimnieks vēlas pilnībā nodrošināt augus ar nepieciešamajām barības vielām un pasargāt tos no kaitēkļu un slimību ietekmes.
LLKC Augkopības nodaļas dārzeņkopības
konsultants Māris Narvils plašāk stāstīja par
semināra tēmu «Galviņkāpostu kaitīgo organismu ierobežošana integrētajā augu aizsardzībā».
Firmas «Agrimatco» pārstāves Ilze Apenīte
un Guna Dūda Kraukle dalījās ar aktualitātēm
dārzeņu audzēšanā, informēja par jaunajām un
perspektīvajām dārzeņu šķirnēm.
Semināra laikā notika diskusija par dārzeņu
audzēšanu kopā ar Z/S īpašnieku Vilni Vehi,

Dārzeņu audzētāji, lauksaimnieki, kā arī visi citi interesenti kopā LLKC speciālistiem devās uz Viļņa Vehi lauku,
kurā aug dažādu šķirņu kāposti.

Z/S «Purmaļi» īpašnieks Vilnis Vehi uzņem semināra dalībniekus savā saimniecībā, kurā nodarbojās ar
dārzeņkopību kopš 1992.gada.

Valmieras KB augkopības konsultanti Ilonu
Krūmiņu un Valkas novada lauku attīstības
konsultanti Sniedzi Ragži un visiem interesentiem.
Semināra nobeigumā dalībnieki degustēja

jaunās galda kartupeļu šķirnes no Z/S «Piekalnes» (Vijciema pag. Ināra Pakalna). Zemnieku
saimniecība piedāvāja nogaršot tādas šķirnes,
kā «Diplomat», «Gala», «Inara», «Paroli», «Baltic
Rose» un «Soraya». z
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2016. gada 25.augustā Valkas novada
domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Atcelt Valkas novada domes 2013.
gada 28.marta noteikumus Nr.2 «Par
mērķdotācijas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksas
sadales kārtību Valkas novadā» (protokols Nr.4, 30.§).
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.12 «Grozījums Valkas novada
domes 2016.gada 31.marta saistošajos
noteikumos Nr.7 «Par pašvaldības
zemes nomu Valkas novadā»».
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.13 «Grozījums Valkas novada
domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 «Par materiālo atbalstu Valkas novada
ģimenēm ar bērniem»».
• Apstiprināt maksu par Kārķu pagasta tautas nama telpu izmantošanu.
• Apstiprināt maksu par kravas
mašīnas izmantošanu 0,64 EUR/km
bez PVN.
• Apstiprināt maksu par kravas
komplektēšanu 16,86 EUR/h bez
PVN.
• Komandēt Valkas novada domes
priekšsēdētāju Ventu Armandu
Kraukli uz Marijampoli (Lietuva) no
2016.gada 21.septembra līdz 23.septembrim (ieskaitot).
• Nodot atsavināšanai nekustamo
īpašumu Valkas novada Zvārtavas
pagasta Stepi, «Gaujas iela 17», kadastra numurs 9496 008 0145, kopējā
platība 2,1 ha, kas sastāv no zemes

gabala ar kadastra apzīmējumu 9496
008 0145, platība 2,1 ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
• Nodot atsavināšanai nekustamo
īpašumu Valkas novada Kārķu pagasta Kārķos, «Zariņi», kadastra numurs 9466 005 0082, kopējā platība
0,3559 ha, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466 005
0082, platība 0,3559, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma
Valkas pagastā «Vecrāmji 2», kadastra numurs 9488 013 0048, izsoles
rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju – ***, personas kods ***-***,
dzīvo: «***», *** pagasts, Valkas novads, kas izsolē nosolīja augstāko
cenu: EUR 4157,0.
• Nodot atsavināšanai nekustamo
īpašumu Valkas novada dzīvokļa
Tirgus ielā 14, dzīvoklis 15, Valkā,
kadastra numurs 9401 900 1568, ar
kopējo platību 42,3 m2 un tam piesaistītajām 423/12305 domājamām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas kopīpašuma un dzīvojamai
mājai piesaistītā zemes gabala, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu
cenu.
• Noslēgt Nomas līgumu ar *** pilnvaroto personu ***, personas kods
***-***, par ½ domājamo daļu no
zemes gabala Kārķu pagastā «Lī-

dumnieki», kadastra apzīmējums
9466 009 0148, platība 0,6872 ha nomu, nosakot nomas līguma termiņu
līdz 2026.gada 31.decembrim.
• Uzsākt pašvaldībai piekrītošā
zemes gabala «Bērzezers 192», kadastra apzīmējums 9488 003 0370,
platība 0,1527 ha, kas atrodas Valkas
novada Valkas pagastā, atsavināšanas
procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
• Pārjaunot zemes Nomas līgumu
ar *** pilnvaroto personu ***, personas kods ***-***, par zemes gabala
Kārķu pagastā «Dzirnavas», kadastra apzīmējums 9466 005 0194, platība 0,8574 ha nomu, nosakot nomas
līguma termiņu līdz 2026.gada 31.
decembrim.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.14 «Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
«Valkas novada domes 2016.gada
pamatbudžets»».
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.15 «Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
«Valkas novada domes 2016.gada
speciālais budžets»».
• Iesniegt Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā precizētu Eiropas
Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt
privāto investīciju apjomu reģionos,
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīs-

tības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām» otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniegumu «Ielu pārbūve uzņēmējdarbības
attīstībai Valkas novadā», projekta
iesnieguma Nr.3.3.1.0/ 16/I/002.
• Apstiprināt investīciju plāna atsevišķo sadaļu attiecībā uz ES finansējuma specifisko atbalsta mērķi
(turpmāk SAM) – 3.3.1. palielināt
privāto investīciju apjomu reģionos,
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai
un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām, SAM 5.6.2. teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām,
SAM 4.2.2. atbilstoši pašvaldības integrētajiem attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību ēkās, SAM 5.3.1.
Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība,
uzlabojot vides stāvokli un SAM
8.1.2. «Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi».
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR
47 279,66 apmērā investīcijām Valkas novada sociālā aprūpes nama
infrastruktūrā no LR Valsts kases ar
atlikto aizņēmuma atmaksu. z

Jaunatnes iniciatīvu centra projekta
īstenošana tuvojas nobeigumam

Teksts: Toms Simtiņš: Valkas novada domes
Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs

2

015.gada 30.novembrī Valkas
novada dome noslēdza līgumu
ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta «Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu
centra izveide Valkā» (līguma identifikācijas Nr. 4-7/22.) realizēšanu
Latvijas un Šveices sadarbības programmas «Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos
Latvijas reģionos» aktivitātes «Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu
centru izveide» ietvaros.
Projekta mērķis ir izvedot Multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru Valkas pilsētā, tādējādi veicinot
jauniešu palikšanu Valkas novadā.

Projekta ietvaros galvenās paredzētās aktivitātes ir telpu atjaunošana,
pandusa izveide un aprīkojuma iegāde (dažādas
galda spēles jauniešiem, mūzikas
instrumenti, mūzikas aprīkojums
pasākumiem, mēbeles centram un
hostelim, elektroiekārtas virtuvei un
brīvā laika pavadīšanas telpām).
Projekts veicinās jaunatnes sadarbību radošo izpausmju jomā, alternatīvu atpūtas un nodarbošanās veidu
attīstību, kā arī piesaistīs jaunatni
Valkas pilsētai un novadam.
Šobrīd Valkā, Semināra ielā 21, remontdarbi notiek pilnos apjomos. Ir

jau izbūvēts panduss pie ēkas, kā arī
notiek remontdarbi iekštelpās. Mūzikas instrumenti, datortehnika un
elektropreces jau ir piegādātas, kā
arī lielākā daļa mēbeles. Būvniecības
darbi ir jāpabeidz līdz 2016.gada 1.
decembrim, savukārt mēbeles ir jāpiegādā līdz 1.oktobrim. Tiklīdz būvniecība būs pabeigta, būs iespēja uzstādīt visas mēbeles, elektropreces
un datortehniku.
Projekta kopējais finansējums:

137 328,59 eiro.
Projekta līdzfinansētājs: Šveices
Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai 102 670,16 eiro.
Valkas novada domes līdzfinansējums: 34 658,43 eiro.
Projekta realizācijas termiņš: līdz
2016.gada 31.decembrim.
Projekta vadītājs: Toms Simtiņš. z

LAD apstiprina biedrības «Turnava» projekta iesniegumu

B

iedrība «Turnava» ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts
«Ērģemes pagasta sporta infrastruktūras labiekārtošana» LEADER programmā.
Projekts tiks īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam apakšpasākuma «Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.
Projekts tiks īstenots no 2016.

gada 1.septembra līdz 2017.gada
31.martam. Projekta mērķis ir radīt
iespēju Valkas novada Ērģemes pagasta iedzīvotājiem kvalitatīvi un
aktīvi pavadīt brīvo laiku, pilnveidojot sporta infrastruktūru Ērģemes pagastā un dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Projekta ietvaros plānots labiekārtot un sakārtot sporta infra-

struktūru Ērģemes pagastā. Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes: izveidot skrejceļu un ieskrējiena
zonu tāllēkšanai ar sintētisko sporta segumu, izveidot tāllēkšanas
bedri, izlīdzināt futbola laukumu
un uzstādīt divus soliņus ar atkritumu urnām.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 29 969,53 EUR, tai skai-

tā ELFLA finansējums ir 26 972,58
EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome
nodrošinās līdzfinansējumu 2996,95
EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.
Lai noslēgtu līgumu par būvdarbu veikšanu, tiks veikta cenu aptauja. z
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Zinību diena Ērģemes pamatskolā kopā ar Zīļuku

Teksts: Ērģemes pamatskolas kolektīvs rektore Olita Šauja un pagasta pārFoto: Olita Šauja
valdes vadītājs Jānis Krams.

Z

inību dienā Ērģemes pamatskolas skolēnus, pirmsskolas
grupu audzēkņus, vecākus, skolotājus un skolas darbiniekus ar smaidiņu un mundru sveicienu skolas pakalnītē sagaidīja Zīļuks. Šis populārais Margaritas Stārastes varonis
tika izvēlēts par simbolu jaunā mācību gada sākumam. Zīļuks un Taurenis, kuru lomās iejutās Elvita Zīle
Dica un Simona Stradiņa stāstīja, cik
svarīga loma ir skolā un dzīvē gūtajām zināšanām, pacietībai, prasmei
darbus paveikt līdz galam. Zvana
skaņu satraukti skolas pagalmā sagaidījām desmit devītās klases skolēnus, ar kuriem goda apli veica
mūsu vienīgais pirmklasnieks Artūrs Šulcs, un mazākie «Lācēnu»
pirmsskolas grupas audzēkņi. Klātesošos Zinību dienā sveica skolas di-

Tradicionāli 2.septembrī sākumskolas skolēni iet pārgājienā, bet 6. –
9.klašu skolēni dodas ceļojumā ar
velosipēdiem. Šoreiz ciemojāmies
pie kaimiņiem – Kārķu pamatskolas
kolektīva un kopīgi iepazināmies ar
skolu, pagasta centru un interesantākajiem objektiem tuvākajā apkārtnē. Laiks paskrēja nemanot. Paldies
kaimiņiem par sirsnīgo uzņemšanu!
Tāpat kā visā Latvijā arī Ērģemes
pamatskolā atzīmējām Dzejas dienas. Piektdien, 9.septembrī, pēc stundām pulcējāmies skolas pagalmā, lai
klausītos dzejas lasījumus un veidotu ziedu paklājus. Katra klase izvēlējās «rudenīgu» dzejoli un no dabas
materiāliem to izveidoja zālājā. Gatavos darbus varēja aplūkot skolas
pagalmā. Pasākumā viesojās ilggadējā latviešu valodas un literatūras
skolotāja un Ērģemes pamatskolas

Klātesošie Ērģemes pamatskolā Zinību dienā.

Ērģemes pamatskolas simbols jaunajā mācību gadā – populārais Margaritas
Stārastes varonis – Zīļuks.

«Skolas dziesmas» vārdu autore Līga šīs skolas nezūdošo tradicionālo paVilciņa. Viņa pauda neviltotu prieku sākumu – Dzejas dienām. z
par bērnu darbiem, skaisto laiku un

Viens no nozīmīgākajiem septembra notikumiem Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijā – Zaļā Karoga balvas iegūšana
Teksts: Anda Kušķe, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
Informāciju tehnoloģiju speciāliste

Z

inību dienā Lugažu laukumā
Jānis Cimze ar māsu Kristīni
sagaidīja Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēnus, vecākus un skolotājus. Visus klātesošos ar sirsnīgiem
vārdiem sveica Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis,
skolas direktore L.Kreicberga, basketbola komandas «Valka/ Valga»
pārstāvji, pamatskolas ilggadējā direktore N.Možarova. Muzikālus
priekšnesumus sniedza jauniešu koris un 6.klases meitenes.
2. un 5.septembrī notika projekta
«Meža izziņas spēle – «Dzeņa raibumi»» plānotie pasākumi, ar kuru palīdzību tika aktualizēti un risināti
jautājumi par vides izglītību, audzināšanu un aizsardzību. Šajos pasākumos piedalījās visi skolas skolēni
un pedagogi.
Radoši praktiskajās darbnīcās, kurās strādāja 8.c, 9.abc klases, otrreizējām izejvielām tika dota «otrā dzīve»,

izveidojot instalācijas un rotaļlietas.
5.septembrī Valkas pilsētas bērnudārzā «Pasaciņa» notika akcija, kad
izveidotās instalācijas un rotaļlietas
tika izvietotas spēļu laukumā un ar
to pielietojumu iepazīstināti mazie
bērni.
Radoši praktiskā nodarbība «Piedzīvojums mežā», kuru vadīja
12.klases skolēni, bija saistīta ar
praktisko zināšanu, pieredzes un iemaņu gūšanu, skolēniem esot tiešā
saskarē ar mežu un apkārtējo vidi.
Dalībnieki izpildīja uzdevumu kopumu, kas palīdzēja attīstīt gan sadarbības iemaņas, gan deva zināšanas par mežu.
11.klases skolēni veidoja savu meža izziņas spēli, kurā piedalījās 4.abc
klašu skolēni.
ZAAO darbinieki un vides speciālisti 7., 8., 10. un 12.klašu skolēniem vadīja izglītojošas nodarbības.
Projektu finansē Latvijas Vides

Zaļā Karoga balvu ieguva Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija.

aizsardzības fonds.
Ikgadējā Ekoskolu apbalvošanas
pasākumā, kas notika 19.septembrī,
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā apbalvojumu par īpašiem panākumiem
ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē šogad pir-

mo reizi starptautisko Ekoskolas
nosaukumu un Zaļā Karoga balvu
ieguva Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Ausekļa ielā 5. Zaļā karoga pacelšana pie skolas notiks oktobrī. Uz šo
pasākumu aicināsim visus interesentus! z

I
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Skolotāju diena Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā
Tu esi jauna, skola,
Jo jauni jūtamies mēs,
Un zinību alkas vienmēr
Slinkumu uzvarēt spēs.
Ik gadu ar cerībām sirdī
Vērs durvis pirmklasnieks,
Tam rokās smaržos ziedi,
Un acīs mirdzēs prieks.
L.Apšeniece
Teksts: Andriga Lozda, Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas
direktores vietniece
audzināšanas darbā

Š

ogad Skolotāju dienas atzīmēšana Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā notiks pēc vairākdaļīga
scenārija, proti, notiks mācību
stundas, būs koncerts, dienas noslēgumā skolotājiem būs kopā
sanākšanas mirklis skolotāju istabā.
Daudzu gadu garumā ierasts, ka
9. un 12.klašu skolēni vada mācību
stundas citu klašu skolēniem, šogad 12.klašu misija būs novadīt
mācību stundas 1. – 4.klašu bērniem. Ar viņiem kopā darbosies
visi ģimnāzijas 12.klašu skolēni,
tiek domāts gan par jaukām mācību
stundām, gan par saistošiem un
atraktīviem starpbrīžiem. Ar pirmklasniekiem darbosies arī 11.klašu
skolēni, kuri vides projekta ietvaros jau septembra sākumā izveidoja «Meža izziņas spēli».
5. – 10.klašu skolēniem mācību
stundas vadīs skolas pedagogi, gan
jāatzīst, ka mācību stundu garums
– 30 minūtes. Lai tiek prieki bērniem un pieaugušajiem!

12.klašu skolēnu radošā grupa. No kreisās: Aleksandrs Britānovs, Beatrise Laura Kanaste, Georgs Karlauskis, Ginters Juris Vehi.

Dienas otrajā pusē – plkst. 13.00
ģimnāzijas skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem notiks Skolotāju dienas svētku koncerts, par
kuru rūpējas 12.klases radošā grupa. Skolotāju dienas direktora
pienākumus ir uzņēmies 12.klases

skolēns sportists Aleksandrs Britānovs.
Lai skolotājiem piepildīta diena
ar saules pielietām debesīm, kļavlapu krāšņumu un gandarījumu
par pegagoģiski skaistu dienu!
Lai jaunajam direktoram un

visiem 12.klašu skolēniem šī diena
ir labas pieredzes gūšana, brīnišķīgu emociju un sirsnības piepildījums!
Lai visai skolas saimei skaista
svētku diena! z

Ģimnāzijas 3.klašu skolēni piedalīsies
projektā «Sporto visa klase»

Teksts: 3.klašu audzinātājas

2

016./2017.mācību gadā Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas 3.A
un 3.B klases skolēni piedalīsies
projektā «Sporto visa klase».
Projekts tiek īstenots, atbilstoši
LOK misijai – ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu
augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā.
Projekts «Sporto visa klase»
paredzēts bērnu veselības nostiprināšanai, stājas uzlabošanai
un motivācijas radīšanai. Projekta
ietvaros skolēniem papildus jau
divām sporta stundām notiek vēl
trīs fakultatīvās sporta nodarbības.
Šeit ietilpst futbola elementu apmācība, stājas uzlabošanas, vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības un aktivitātes svaigā

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 3.A un 3.B klases skolēni piedalīsies projektā «Sporto visa klase».

gaisā.
Projektu finansē Latvijas Olimpiskā komiteja, Valkas novada
dome, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, reģionālie Olimpiskie centri,

Latvijas Futbola federācija, veikalu
tīkls «Sportland», SIA «Latvijas
Mobilais telefons», SIA «LDz
Cargo», Starptautiskās Olimpiskās
komitejas programma «Solida-

ritāte» un citi piesaistītie partneri
un atbalstītāji. Projektu līdzfinansē
LR Izglītības un zinātnes ministrija. z
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Bērnu bibliotēkā atgriezušies bērnu rīti
Teksts: Līga Tetere, Valkas novada Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre

V

alkas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa 15.oktobrī
aicina uz Bērnu rītu. Kā jau ierasts, Bērnu rīti bibliotēkā notiek
katra mēneša trešajā sestdienā no
plkst. 11.00 līdz 12.00.
Bērnu rīti tiek veidoti ar mērķi
radīt bērnos interesi par bibliotēku, grāmatām un lasīšanu jau no
pirmsskolas vecuma, demonstrējot bibliotēku ne tikai kā vietu,
kur glabājas grāmatas, bet arī kā
vietu, kur bērniem pavadīt savu
brīvo laiku. Bērnu rītu tēmas un
uzdevumi tiek saistīti ar dažādiem latviešu un ārzemju autoriem un viņu izdotajām grāmatām. Visbiežāk tas izpaužas kā

bibliotekāru skaļa priekšā lasīšana, uzdodot bērniem jautājumus
un aicinot iesaistīties stāsta tapšanā. Bērniem tiek doti uzdevumi darboties arī praktiski – zīmēt,
krāsot, līmēt, griezt – kas tiešā
mērā sasaucas ar dzirdēto vai redzēto.
Bērnu rīti paredzēti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Vecākiem ir iespēja šo stundu izmantot savām vajadzībām,
bet, ja ir vēlme, vecāki var palikt un
līdzdarboties kopā ar savu atvasīti.
Bibliotekāres vienmēr ir atvērtas
vecāku ierosinājumiem Bērnu rītu
satura uzlabošanai un papildināšanai. Gaidām ciemos! z

Gaidāma jautra un muzikāla izrāde
bērniem «Šreks cīnās par Fionu»

V

alkas pilsētas kultūras namā 6.oktobrī plkst. 18.00 izrāde visu
vecumu bērniem «Šreks cīnās par Fionu»!
Tāltālajā mežā dzīve ritēja jauki un mierīgi. Šreks ar Ēzelīti nebēdnīgi dauzījās, un abi plānoja Šreka skaistās kāzas ar Fionu. Bet tajā
laikā pie Tāltālās zemes karaļa ieradās princis Hugo, kurš atradis
princešu izprecināšanas grāmatā noteikumu, ka princesi par sievu
drīkst iegūt tikai sacensību veidā. Un nu lielās sacensības par Fionas
roku un sirdi var sākties, Šrekam cīnoties godīgi, bet Hugo izmantojot negodīgus paņēmienus.
Stundu gara, jautra, muzikāla izrāde bērniem.
Biļešu cenas: 3,50, 4,00, 5,00 eiro. z

Kultūras dzīvē
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Valkā koncertēs Latvijas un Igaunijas izcilākie
čellisti - trio «MELO-M» un kvartets «C-JAM»
Teksts: Līga Šnuka, Valkas pilsētas kultūras nama Kultūras pasākumu organizatore

20.

novembrī plkst. 17.00
Valkas pilsētas kultūras namu piepildīs iespaidīgas
un neaizmirstamas leģendārāko
rokmūzikas skaņdarbu variācijas
septiņu izcilu čellistu izpildījumā!
Latvijas talantīgākais čellu trio
MELO-M kopā ar Igaunijas talantīgāko čellu kvartetu C-JAM ir
apvienojušies un radījuši unikālu
un aizraujošu projektu ar nosaukumu BLACK CELLO SABBATH!
Lai arī visi šī projekta dalībnieki
ir ieguvuši akadēmisko izglītību,
šajā koncertā būs iespējams novērtēt un izbaudīt šo akadēmiskās
mūzikas virtuozu variācijas par
visiem zināmajām Black Sabath,
Deep Purple, Bon Jovi, Queen,
Mettalica u.c. rokmūzikas grupu
«himnām»!
Grupas MELO-M dalībnieki:
Kārlis Auzāns, Miķelis Dobičins,
Jānis Pauls. Melo – M ir viena
no starptautiski pazīstamākajām
Latvijas mūzikas grupām. Piecu
gadu laikā grupa koncertējusi
divreiz devusies turnejā pa ASV,

notikuši koncerti Krievijā, Francijā, Lielbritānijā, Somijā, Krievijā,
Zviedrijā, Norvēģijā, Vācijā, Ukrainā, Igaunijā, Lietuvā, Turcijā
un citās valstīs. Koncertos Melo –
M apvieno akadēmiskās mūzikas
pamatus ar virtuozu izpildījumu
un rokmūzikai raksturīgu atraktivitāti, kā arī sev vien raksturīgo
stilu.
Grupas C-JAM dalībnieki:
Perts Tarvass (Pärt Tarvas), Levis-Danels Megila (Levi-Danel
Mägila), Marguss Ūss (Margus
Uus), Tenu Jeesārs (Tõnu Jõesaar).
C-Jam šobrīd ir viena no spilgtākajām Igaunijas grupām, kas ar
savu neticamo talantu pārveidot
visiem zināmas dziesmas čellu
variācijās ir nojaukusi ierastās
mūzikas robežas starp klasisko
un populāro mūziku.
Šis koncerts ietilpst koncertu
sērijā«Igaunijas Koncerti», kas
top sadarbībā ar Igaunijas lielāko
koncertaģentūru «Eesti Concert».
Biļetes cena 10 eiro, iepriekšpārdošanā 8 eiro. z

Dziedātāja Jenny May ar
akustisko koncertu «Sajūtu
Mistērija» Valkā

Teksts: Inese Vīksnāne, dziedātājas Jenny May menedžmenta pārstāve

P

iektdien, 7.oktobrī šarmantā
dziedātāja Jenny May viesosies Valkas pilsētas kultūras
namā ar unikāli sagatavoto akustisko programmu «Sajūtu Mistērija».
Māksliniece Latvijā uz lielās
skatuves koncertē jau vairāk nekā
10 gadus. Viņas kontā ir daudzi
hiti, kuri iekļuvuši dažādu radio
staciju klausītāko dziesmu topos,
tāpat arī iegūti vairāki muzikālie
apbalvojumi.
Lai gan līdz šim pierasts, ka
Jenny May uz skatuves ir kā spridzeklis, uz rudeni dziedātāja sagatavojusi koncertprogrammu no
mierīgas līdz ekspresīvai sajūtu
gammai. No tautas dziesmas līdz
pat rokmūzikai, izpildot Latvijas
«Zelta Dziesmas», kā arī labākās
kompozīcijas no sava repertuāra.
Kā dziedātāja pati saka: «Ja agrāk man sajūtu krāsas bija baltas
vai melnas, tad tagad gribu izbaudīt arī starptoņus. Nav tikai
mierīgi vai jestri, ir arī viegli, pieklusināti, dedzīgi, un dziļi. Gribu
likt just. Dzīve ir sajūtām bagāta,
tāpēc ļausimies kopējai sajūtu

baudīšanai. Svarīgi, lai cilvēki var
dziedāt līdzi un gremdēties Sajūtu Mistērijā kopā ar mani.»
Koncertā dzirdēsim: «Nāk
nakts», «Es gribu vēl mīlēt», «Dzīres», «Dzimtā valoda», «Kūko,
kūko dzeguzīte», «Uz krustcelēm
mazs bērniņš», «Cielaviņa», «Lūgums» un daudzas citas zināmas
latviešu un ārzemju kompozīcijas. Tas viss akustiskā skanējumā:
klavieru pavadījumā, perkusiju
un akustiskās ģitāras izpildījumā.
Akustiskie koncerti «Sajūtu
mistērija» norisināsies 17 Latvijas
pilsētās un pagastos: Liepājā, Valkā, Ugālē, Aucē, Piltenē, Pāvilostā, Vecumniekos, Krustpilī, Ezerē, Aizkrauklē, Ropažos, Ķekavā,
Pļavmuižā, Dagdā, Rūjienā, Cēsīs,
Balvos un Liepupē.
Biļetes uz 7.oktobrī notiekošo
Jenny May koncertu Valkas pilsētas kultūras namā var iegādāties
www.bilesuparadize.lv un koncerta norises vietas kasē. Sākums
plkst.19.00.
Biļetes cena – 5 eiro. z
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Sākas «OlyBet» Basketbola līga

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

L

atvijas Basketbola savienības «OlyBet» Basketbola līgas 2016./2017.gada sezonas pamatturnīrs sāksies 28.septembrī un ilgs līdz aprīļa vidum. Izslēgšanas turnīrā piedalīsies sešas komandas, bet jaunos Latvijas čempionus uzzināsim ne
vēlāk kā 31.maijā.
Turnīrā piedalīsies 10 komandas - BK «Valka/
Valga», «Valmiera/ORDO», «VEF Rīga», BK «Ventspils», «Liepāja/Triobet», «Jūrmala/Fēnikss», BK
«Jēkabpils», «Barons», «Ogre/Kumho Tyre» un
«Latvijas Universitāte».
Pirmo spēli BK «Valka/Valga» aizvadīs pavisam
drīz, 29.septembrī plkst. 19.00 uzņemot «Latvijas
Universitātes» komandu Valgas sporta hallē. Savukārt 2.oktobrī plkst. 18.30 Valmieras Olimpiskajā
Centrā klubs tiksies ar BK «Valmiera/ORDO».
Trenera Jura Umbraško vadītajā BK «Valka/Valga» komandas sastāvā spēlēs Kristaps Kanbergs,
Kristo Sāge, Roberts Petersons un Viljars Veski, komandai ir pievienojies pērnās sezonas «Jēkabpils»
saspēles vadītājs Sandis Silavs, «Jūrmalas/Fēnikss»
sastāvā spēlējušais uzbrucējs Ivars Žvīgurs, pēc
gada Portugālē, komandu pastiprina Artūrs Bricis.
Tāpat komandā spēlēs Igaunijas izlases centrs
Rains Radiks un Renato Lindmets, kurš iepriekš
spēlēja «TLU Kalev» sastāvā.
Šajā sezonā, ikvienam spēles apmeklētājam, būs Jaunajā sezonā netrūks «slam dunk» un spraigu
iespēja piedalīties skatītāju konkursos un izlozēs. cīņas momentu. Foto: Aira Vērse
Atbalsti komandu un laimē vērtīgas balvas.
Atgādinām, ka Latvijas basketbola savienība
(LBS) noslēgusi trīs gadu sadarbības līgumu, saskaņā ar kuru «OlyBet Sports Bar» kļuvis par
Latvijas Basketbola līgas (LBL) galveno atbalstītāju sākot no 2016./2017.gada sezonas, bet LBL
līdz ar to turpmāk tiks saukta par «OlyBet» Basketbola līgu. z

Valkas pilsētas stadiona šautuvē
rīkos Atklātās šaušanas sacensības

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

20.

oktobrī no plkst. 13.00 līdz 16.00 Valkas pilsētas stadiona šautuvē notiks
atklātās šaušanas sacensības «Zelta rudens Valka – Valga 2016».
Sacensību mērķis ir popularizēt šaušanas
sporta veidu bērnu un jauniešu vidū, pieredzes
apmaiņa starp Igaunijas un Latvijas jaunajiem
šāvējiem, jauno šāvēju meistarības pilnveidošana.
Sacensībās aicina piedalīties 1997. – 2005.
gadā dzimušos jauniešus un jaunietes, zēnus
un meitenes! Šogad dalībniekiem piedāvā divus šaušanas vingrinājumus: «Šaušana pa
mērķiem» un «Dueļu šaušana pa krītošajiem

mērķiem», dalībniekiem būs iespēja izvēlēties
– startēt katrā no šaušanas vingrinājumiem vai
vienā pēc izvēles. 1. – 3.vietu ieguvējus katrā
grupā (meitenes un zēnus) apbalvos ar medaļām.
Sacensības organizē Valkas novada BJSS un
Valgas pilsētas šaušanas instruktors. Dalība sacensībās – bez maksas!
Šautuves vadītājs Dzintars Stočka aicina nesēdēt mājās un piedalīties sacensībās profesionāli aprīkotajā Valkas šautuvē!
Plašāka informācija: Dzintars Stočka, mob.
26346999. z

Jau otro gadu Valkas novada minifutbola
čempionātā uzvar FK «Valka»

Teksts: Kristīne Krastiņa, Valkas novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītāja

S

estdien, 17.septembrī Valkas pilsētas stadionā norisinājās jau otrais Valkas novada minifutbola čempionāts.
Šogad turnīrā piedalījās 7 komandas: FK
«Valka., «Valka Floorball», «Dūzis» no Valkas,
Valkas pagasts, Vijciema pagasts, Ērģemes pagasts un Bilskas pagasts:
1.vietā – FK «Valka»;
2.vietā – Vijciema pagasts;
3.vietā – «Dūzis» (Valka).
Attiecīgi 4.vietā ierindojās Ērģemes pagasts,
5.vietā – «Valka Floorball» komanda, 6.vietā –
Bilskas pagasta komanda un 7.vietā – Valkas
pagasta komanda.
Par vērtīgāko spēlētāju FK «Valka» komandā tika atzīts Maksims Kudinovs, Vijciema pagasta komandā – Oskars Šaicāns un «Dūzis»
komandai – Jānis Klots.
Rezultāti: www.valka.lv sadaļā «sports».
Minifutbola čempionāts notika Eiropas Sporta nedēļas un Futbola dienas 2016 ietvaros.
Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas
iniciatīva, un tās mērķis ir visā Eiropā veicināt

sportošanu un fizisko aktivitāti, kā arī vairot
izpratni par to daudzajām priekšrocībām. Sporta nedēļas moto ir «#BeActive» (Esi aktīvs), savukārt devīze Latvijā – «Esi kustīgs. Esi vesels».
Futbola diena jeb angliski dēvējot Grassroots
Week ir aktivitāšu kopums, kurā ikviens pozitīvā atmosfērā var izbaudīt futbolu un gūt
priekšstatu par to.
Galvenais mērķis ir sabiedrībai parādīt, ka
futbols ir visiem brīvi pieejams un atvērts ikvienam. Arī Latvijas Futbola federācija (LFF)
katru gadu rīko šādas aktivitātes, un šis gads
nav izņēmums.
Futbola dienas simbols sevī ietver 3 simbolus – futbola buci, bumbu un vārtu līniju, to
visu apvienojot sirds formā, kas nozīmē, ka
mēs visi mīlam futbolu un tas ir atvērts ikvienam.
Sacensības organizēja Valkas novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļa, īpašs paldies SIA «Spirga» tipogrāfijai «Līga» par atbalstu. z

Valkas tūrisma birojs
pāriet uz ziemas
darba laiku

16.septembrī noslēdzoties tūrisma sezonai, Valkas novada domes Tūrisma informācijas birojs (TIB) apmeklētājiem būs atvērts
darba dienās no plkst.
9.00 līdz 17.00, savukārt
sestdienās un svētdienās būs slēgts. Vēlamies atgādināt, ka TIB
piedāvā:
• Informāciju ceļotājiem par Valkas novadu,
Latviju un Igauniju;
• Kartes, ceļvežus, bukletus u.c. tūrisma prospektus;
• Suvenīrus ar Valkas, Valkas novada, Valkas/
Valgas un ar Latvijas simboliku;
• Bezmaksas interneta pieejas
punktu;
• SEB bankas konsultāciju reizi mēnesī;
• Iespēju iegādāties IMPRO ceļojumus. z
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Stārķis sirdij prieku gādā.
Uzgavilē svētelis,
Kuram melnbalts mētelis,
Lielā somā bērnu nes,
Saka: – Laimīgs esmu es! –
Ilgi bijis bezdarbnieks,
Nu par darbu milzīgs prieks.
(I.Bērza)

Būt par saulesstaru dzīvē –
tas ir grūti,
taču Tevī pašā saule spīd.
(Kornēlija Apškrūma)

Valkas pilsēta

Laima Smirnova 01.10., Ļubova
Stepanova 01.10., Nikolajs Čukovenkovs 02.10., Ritma Kļaviņa
03.10., Antra Namniece 04.10., Tatjana Aleksejeva 04.10., Vaike Bugajova 04.10., Antoņina Levicka 06.10.,
Ārija Sviķe 07.10., Milda Bāliņa
07.10., Vsevolods Dudzinskis 08.10.,
Lolita Rožlapa 08.10., Veronika
Mača 08.10., Jānis Bartkevičs 09.10.,
Marina Bērziņa 11.10., Evija Nežinska 12.10., Jeļena Matvejeva 12.10.,
Sandra Strazdiņa 13.10., Regina
Kozlovska 13.10., Viktors Leškovičs
14.10., Olga Marcinkeviča 16.10.,
Ausma Jukuma 17.10., Irina Kozina
17.10., Aigars Sīka 19.10., Elita Leine
19.10., Leons Miezītis 23.10., Ļubova
Vasiļjeva 23.10., Svetlana Šerkunova 24.10., Laima Kuzņecova 25.10.,
Ineta Kuļikova 25.10., Nadežda
Gredasova 26.10., Elga Podniece
28.10., Tālis Auniņš 28.10., Vasilijs
Dmitrijevs 28.10., Agrita Gaile Gailīte 29.10., Elza Kalniņa 29.10.

Ērģemes pagasts

Vilis Jansons 01.10., Ināra Strazdiņa 03.10., Edīte Polakena 05.10.,
Elga Meļķe 07.10., Aigars Feldmanis 14.10., Ārija Strazdiņa 22.10.,
Raitis Students 23.10., Ivars Lielups 24.10., Rota Krievupe 28.10.,
Ruta Lapiņa 31.10.

Reiz pienāk diena, nelūgta un skarba,
Kad dziļi, dziļi daudziem sirdis sāp.
(O. Skuja)

Aizvadīti mūžībā

Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
no 16.08.2016. līdz 15.09.2016
reģistrēti 3 bērni:
visas 3 meitenītes – Elīna, Keita
un Jana.

Sveicam ģimenes ar dzīvē

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 16.08.2016. līdz 15.09.2016.
13 mirušie – Cers Jānis (1955.), Engers Ārijs
(1940.), Frošs Imants (1962.), Ivanova Rita
(1940.), Kustova Lidija (1940.), Ķībers
Jānis (1955.), Paškevičs Paulis (1939.),
Popkova Līga (1952.), Priede Edvīns
(1937.), Romančenko Jefrosinija (1931.),
Sīmanis Jānis Andrejs ( 1947.), Svīķers
Valdis (1948.), Vējiņš Valdis (1929.).

nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Medicīniskā komisija oktobrī

Teksts: Benita Brila, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
«Vidzemes slimnīca» Sabiedrisko attiecību speciāliste

M

edicīniskā komisija
Vidzemes slimnīcas
poliklīnikā Valkā strādās
piektdien, 7.oktobrī no plkst.
9.00 līdz 12.00. Būs pieejams
ķirurgs, neirologs, oftalmologs (acu ārsts), otolaringologs
(ausu-kakla-deguna
ārsts), narkologs un arodslimību ārsts. Varēs veikt elek-

trokardiogrammas un rentgena izmeklējumus, kā arī
nodot analīzes.
Klientu ērtībām komisijas
laikā būs iespējams izdarīt
arī audiometrijas un spirogrāfijas izmeklējumus.
Pieteikšanās – poliklīnikas
reģistratūrā
Valkā,
tālr.
64722307. z

Valkas novada dome

No 2016. gada 3. septembra
kursē autobuss EL319 Valka
– Tartu – Valka
Pārvadātājs: AS «GoBus»
Valka - Tartu virzienā
123456_ 123456_
Kursē

Izbraukuma speciālisti oktobrī

Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā trešdien, 19.oktobrī, pacientus pieņems endokrinoloģe Baiba Jēgere, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Inese Gaiķe un
ķirurgs Andrejs Blumbergs.
Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, tālr.
64722307. z

Ārija Skrastiņa 02.10., Ivars Kalniņš 13.10., Rita Šverna 18.10., Inta
Engere 24.10.

Valkas pagasts

Aija Bērziņa 03.10., Ludmila Mališava 11.10., Ļena Matvijenko 16.10.,
Nikolay Mikhaylovskiy 18.10., Mirdza Kalniņa 29.10.

Vijciema pagasts

Zvārtavas pagasts

Aicinājums

7:50

10:50

VALKA, autoosta

8:00

11:00

VALGA, autoosta

8:47

11:47

RÕNGU

9:03

12:05

ELVA

9:15

12:19

NÕO

9:40

12:45

TARTU, autoosta

Tartu - Valka virzienā
123456_ 123456_
Kursē

Kārķu pagasts

Andis Priednieks 03.10., Vilnis Vilguts 03.10., Jānis Aumeisters 06.10.,
Marianna Koļado 08.10., Kārlis
Kalniņš 12.10., Ruta Bērtiņa 17.10.,
Valda Grīnvalde 23.10.

11

8:00

12:30

TARTU, autoosta

8:23

12:51

NÕO

8:37

13:05

ELVA

8:55

13:25

RÕNGU

9:40

14:10

VALGA, autoosta

9:45

14:15

VALKA, autoosta

Biļetes cena 5 EUR/vienā virzienā
Papildu informācija:
Igaunijas maršruta plānotājs:
www.peatus.ee
Tālrunis +3726310280
E-pasts tartu@gobus.ee

Latvijas Politiski represēto apvienības Valkas nodaļa
aicina uz grāmatas «Gail ogles atmiņu pavardā» atvēršanu un tikšanos ar atmiņu vēstītājiem 5.oktobrī
plkst. 17.00 Valkas kultūras nama lielajā zālē.
LPRA Valkas nodaļa

Sergejs Fjodorovs 10.10., Ārija
Zvaigzne 18.10., Dace Elme 28.10.,
Sergejs Biliks 28.10.

Valkas novada dome

(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un
«pusapaļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem.)

Sveicam arī visus
pārējos jubilārus!
«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums

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

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

Materiālus apkopoja:

Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Aksana Markoviča. tālr. 26444002
e-pasts: aksana.markovica@valka.lv
Par skaitļu un faktu pareizību
atbild raksta autori.

Iespiests tipogrāfijā

«LATGALES DRUKA
Datorgrafika: Mākslinieku un
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka»
Reģ. nr. 40008089643

Nr. 83 (9)

2016.gada 27.septembrī

V

Valkas novadā

a
ValCenkastrānolavjāadbib
liotēkā

alkas pilsētas kultūras
nama pasākumi

• 1.oktobrī plkst. 16.00 lielajā zālē
senioru dienas svētki «Senioru Mērnieku laiki». Ieeja – ziedojumi.
• 5.oktobrī plkst. 17.00 lielajā zālē
represēto piemiņas grāmatas «Gail
ogles atmiņu pavardā» atvēršanas
svētki. Ieeja – ziedojumi.
• 6.oktobrī plkst. 18.00 lielajā zālē
muzikāla izrāde bērniem «Šreks cīnās par Fionu». Biļešu cena: 3,50,
4,00, 5,00 €.
• 7.oktobrī plkst. 19.00 lielajā zālē
dziedātāja Jenny May akustiskā
koncertā «Sajūtu mistērija». Biļetes
cena – 5,00 €.
• 8.oktobrī plkst. 17.00 lielajā zālē
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas 70
gadu svinīgais pasākums.
• 13.oktobrī plkst. 18.00 lielajā zālē
skriešanas seriāla «Optimists» rudens kārtas apbalvošana.
• 15.oktobrī plkst. 16.00 lielajā zālē
vīru kora «Gaudeamus» (Rīga, diriģents I.Cinkuss) un sieviešu kora «Ziemeļstīga» (Valka, diriģents K.Pundzjus) sadziedāšanās koncerts. Ieeja
– ziedojumi.
• 21.oktobrī plkst. 19.00 lielajā zālē
Viktora Kozlitina koncerts «Romances un dziesmas no Muslima Magomajeva repertuāra». Biļešu cena: 5,00
eiro, pensionāriem 4,00 eiro.
• 22.oktobrī plkst. 17.00 Prāgas folkloras dienu dalībnieku koncerts. Ieeja – ziedojums.
• 29.oktobrī plkst. 19.00 lielajā zālē
koncertprogramma «Kungi uzlūdz
dāmas». Biļešu cena: 7,00, 10,00,
12,00, 15,00 €.

novadpētniecības
Valkas
muzejā

• Līdz 29. oktobrim – izstāde «Padomju laika sadzīves priekšmeti».
Ieejas maksa: 0,75 €; pensionāriem,
studentiem, skolēniem 0,30 €. Valkas novada skolēniem ieeja bez
maksas.
• Muzeja darba laiks:
Līdz 1. oktobrim:
otrdienās – piektdienās no plkst.
11.00 līdz 18.00
sestdienās, svētdienās no plkst.
10.00 līdz 16.00
No 2.oktobra muzejs pāriet uz Ziemas sezonas darba laiku:
pirmdienās – piektdienās no plkst.
10.00 līdz 17.00;
sestdienās no plkst. 10.00 līdz
16.00.
LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

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

Novadpētniecības stendā:
• No 3.oktobra līdz 3.novembrim
– izstāde «Gaišajos logos saule un
mūzika»: Mūzikas skolas 70 gadi.
Pieaugušo lasītāju
apkalpošanas nodaļā:
• No 3. līdz 14.oktobrim – izstāde
«Līdz galam neizzinātais Anšlavs
Eglītis».
• No 24. līdz 27.oktobrim – jauno
grāmatu dienas. Jauno grāmatu izsniegšana 28.oktobrī.
Bērnu literatūras nodaļā:
• 15.oktobrī – Bērnu rīts pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.
• Visa mēneša garumā «Spocīgi –
jocīgi». Veidosim stāstu grāmatiņu!
• 31.oktobrī plkst. 18.05 Spoku –joku vakars bibliotēkā
Izstādes:
• No 3. līdz 14.oktobrim bērnu zīmējumu konkurss – izstāde «Mans
mīļdzīvnieks».
• No 17. līdz 31.oktobrim «Man ir
runcis Francis» (Uldim Auseklim –
75).

nu
BiblitleioratētūkrasasBēr
nodaļā

• 15.oktobrī aicina uz Bērnu rītu.
Kā jau ierasts, Bērnu rīti bibliotēkā
notiek katra mēneša trešajā sestdienā no plkst. 11.00 līdz 12.00.

Ē

rģemes pagastā

• 15.oktobrī plkst. 22.00 Ballīte
kopā ar grupu «Tranzīts».
• 19.oktobrī plkst. 11.00 Valkas pilsētas kultūras nama senioru dramatiskā kolektīva izrādes «Ķenča lūgšana» un «Sveiki, omītes».
• 28.oktobrī plkst.
19.00 Turnas tautas
nama dramatiskā
kolektīva izrāde
«Sprīdītis».

Lugažu muižā

• 3.oktobrī plkst. 15.00 «Pēcpusdiena mājsaimniecēm». Īpaša pēcpusdiena mājsaimniecēm, lai padalītos ar interesantām receptēm un
uzzinātu kādu jaunu recepti, līdzi
ņemot kādu burciņu no sava sarūpētā rudens krājuma.
• Sākot ar 3.oktobri, izstāde «Retums mūsdienu lauku sētā» Inetas
Namnieces kolekcija – dažāda veida
gotiņu figūriņas.
• 14.oktobrī plkst. 20.00 Rudens
sēļu vakars, šoreiz «POKERS».
• 28.oktobrī plkst. 19.00 mūsdienu
deju vakars «Rudens deju kokteilis».

K

ārķu pagastā

• 30.septembrī plkst. 21.00 – atpūtas vakars pašdarbības kolektīvu
dalībniekiem un draugiem, faniem
« Sanākam kopā!».
• 7.oktobrī plkst. 16.00 – ceļojošā
kausa izcīņa tautas bumbā Kārķu
sporta namā.
• 8.oktobrī plkst. 10.00 – Riteņpārbrauciens «Pa rudenīgiem ceļiem».
• 28.oktobrī – ekskursija uz Igauniju (sīkāka informācija – 26365892,
Dace).
• 31.oktobrī plkst. 18.00 – Spocīgās
tējas vakars bērniem multifunkcionālā centra telpās.

Vijciema pagastā

• 8.oktobrī plkst. 13.00 Vijciema
tautas namā Gada balle «Rudens
vēstules». Laipni aicināti tie, kam 60
un vairāk! Pieteikšanās līdz 3.oktobrim tautas namā (tel. 29386820) vai
pagasta pārvaldē (tel. 28645745).
• 21.oktobrī plkst. 19.00 Vijciema
tautas namā Grundzāles amatierteātra «Cik jaudas!» izrāde. Hugo
Rudseps «Mikumerdi jeb Mārtiņciems».
• 29.oktobrī plkst. 16.00 Vijciema
tautas namā eksotisko deju studijas
«Haidar» koncerts «Deju virpulī».

Z

vārtavas pagastā

Literārās izstādes bibliotēkā:
• No 26.septembra līdz 7.oktobrim
– «Annai Brigaderei 150»;
• No 6.oktobra līdz 19.oktobrim –
«Mārai Svīrei 80»”;
• No 24.oktobra līdz 31.oktobrim
– «Aleksandram Čakam 155»;
• No 10.oktobra līdz 28.oktobrim
izstāde «Rudens veltes
no mūsu dārziem un laukiem». z

