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Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums

Kaut kur tālumā uz lauka,
Dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
Kājas mazgā septembris.

Tālumā aiz košiem siliem,
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis
Kad uz skolu doties laiks

Sākoties jaunajam darba cēlienam, skolē-
niem gribas vēlēt saglabāt 1.septembra un 

mācību sākuma līksmību, zināšanu kāri un dar-
ba prieku visa mācību gada garumā.

Vecākiem un skolas darbiniekiem – pacietību, 
izturību, sapratni un mīlestību palīdzot bērniem 
kāpt grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā.

Sveicu skolēnus, pedagogus, skolas darbinie-
kus un vecākus Zinību dienā!

Ozolu pamatskolas direktore

Ābolīti sarkano
Ieripinu somā.
Ja man blakus sēdēs Toms,
Pusi došu Tomam.
Vai tu dzīvo Jelgavā,
Pekinā vai Romā,
Pirmā skolas diena nāk,
Nāk un sēžas solā!

(Inese Zandere)

Mazos un lielos skolēnus, viņu vecākus un 
vecvecākus, esošos un bijušos skolotājus, 

pilsētas iedzīvotājus aicinām piedalīties atjau-
notās Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 1.septembra 
svinīgajā pasākumā Lugažu laukumā plkst. 9.00!

Ar kopīgām vērtībām, gaišu un darbīgu noskaņu 
veidosim skolu par novada Gaismas pili!

Kolektīva vārdā –
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore 

Lilita Kreicberga

J.Cimzes Valkas mūzikas skola 
ielūdz uz 70 gadu jubilejas svinībām/salidojumu

8.oktobrī J.Cimzes Valkas mūzikas skola 
atzīmēs 70 gadu jubileju. Absolventi, biju-

šie pedagogi un darbinieki tiek laipni aicināti uz 
svinīgo pasākumu! 

Visas dienas garumā būs iespēja apskatīt fotoal-
bumus, fotogalerijas ar seno notikumu un pazīsta-
mo seju attēliem, būs reģistrēšanās skolas Viesu 
grāmatā. 

Plkst. 15.00 salidojuma dalībniekus aicina uz 

svinīgo pasākuma atklāšanu mūzikas skolas zālē. 
Turpinājumā, plkst. 17.00, Valkas pilsētas kul-

tūras namā J.Cimzes Valkas mūzikas skolas jubile-
jas koncerts ar tagadējo un bijušo audzēkņu uzstā-
šanos. 

Pēc koncerta skolas zālē notiks ballīte, līdzi vē-
lams groziņš. 

Visi mīļi gaidīti svaigi izremontētajā un labie-
kārtotajā skolā! Uz tikšanos 8.oktobrī! 

Tuvāka informācija: direktore Līga Veinberga 
29356739 e-pasts: mūzikas.skola@valka.lv z

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pirmklasnieki, 
skolēni un studenti! 

Vecāki, skolotāji un 
pasniedzēji!

Kaut kur tālumā uz lauka,
Dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
Kājas mazgā septembris.

Tālumā aiz košiem siliem,
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.

Zinību diena ir klāt! Ar krā-
sainiem ziediem rokās, sko-

lu durvis vērs pirmklasnieki, ku-
riem viss vēl svešs un nezināms. 
Skolas solos atgriezīsies skolnieki, 
kas steigs satikt klasesbiedrus un 
dalīties vasaras piedzīvojumos. Ar 
jaunu darba sparu un idejām bēr-
nus sveicinās pedagogi.

1.septembris ir Zinību diena – 
visiem tiem, kas vēl mācās un ap-
gūst kaut ko jaunu. Tā ir diena, kad 
mums visiem ir prieks satikt sen 
nesatiktus draugus. Šī diena nāk 
ar jaunām gaidām, satraukumiem 
un prieku par to, ka atkal varam 
būt kopā, lai sāktu vai arī turpinā-
tu savu izglītības ceļu. Ne velti sa-
kām, ka mācīties nekad nav par 
vēlu, un patiesi apsveicami ir mā-
cīties mūža garumā, nekad neap-
stājoties pie sasniegtā.

Veiksmīgu un panāku-
miem bagātu, zinošu, 

jaunu gudrību un ideju pilnu 
šo 1.septembri un mācību ga-
du kopumā! Lai ražīgs Jau-
nais mācību gads!

Aksana Markoviča, Valkas 
novada domes Sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Vēl augusta pēdējā diena.
Vēl zvaigznes un āboli krīt.
Sirds vasarai ardievas pamāj – 
Uz skolu man jāiet rīt.

Vēl jāieliek ceļasomā
Kāds sapnis, ko piepildīt,
Un kāda iesākta doma
Par to, kas būšu es rīt.

M.Svīķe

Klāt jauna mācību gada sākums, kad katram sirdī 
jūtams satraukums. Dažam atmiņā ataust savas 

skolas gaitas, kāds pirmo reizi savu bērnu pavada uz sko-
lu, bet citam uz skolu jādodas pašam… 

Sirsnīgi apsveicam skolēnus, pedagogus un vecākus 
jaunajā mācību gadā! 

Uzsākot Jauno mācību gadu novēlam: skolēniem – zi-
nātkāri un vēlmi pilnveidot sevi, vecākiem – pacietību, 
mīlestību un sapratni, bet pedagogiem – izturību, rado-
šumu, spēju iedvesmot un aizraut! 

Ērģemes pamatskolas kolektīvs

Mūzikas valoda līgani daiļā
uzrunā mūs un nepalaiž vaļā.
Lai runā, lai kliedz
caur miglas tvaikiem, lai...
esam tajā uz visiem laikiem.

Jaunajā mācību gadā lieliem un maziem Val-
kas novada mūzikas mīļotājiem novēlam 

dzirdīgas ausis un skaidras, skanīgas dvēseles!

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas saimes vārdā –
direktore Līga Veinberga

Sveiciens Zinību dienā!

Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē,
Veselību pašiem un veselus mīļos,
Laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku rīta bučai,
Mazus brīnumus ikdienā un lielus brīnumus 
sirdī!

Radošu, sadarbības un pozitīvu pār-
maiņu pilnu, gandarījumu nesošu

jauno 2016./2017.gadu visiem bērniem, 
vecākiem un darbiniekiem!

Valkas PII «Pasaciņa» kolektīva vārdā –
vadītāja Laila Ozoliņa
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17.a u g u s t ā 
Ērgļu no-

vada Jumurdas 
muižā tika godinā-
ti 2016.gada Vid-
zemes Veiksmes 
stāsti.

V i d z e m n i e k u 
dārza svētkus jau 
kopš 2012.gada or-
ganizē Vidzemes 
Plānošanas reģions. 
Pasākuma mērķis 
ir izcelt uzņēmīgus 
reģiona cilvēkus, kas veiksmīgi attīstījuši uzņēmēj-
darbību, kā arī iedvesmojuši citus biznesa uzsākšanā. 
Šogad tika godināti 26 Vidzemes veiksmes stāstu va-
roņi. 

Ik gadu katrs Vidzemes Plānošanas reģionā ietilps-
tošais novads izvirza savu kandidātu šai nominācijai. 
Valkas novads ar patiesu lepnumu šogad kā Vidze-
mes veiksmes stāstu izceļ uzņēmumu SIA «Pepi Rer». 
Tā vadītāja Imanta Šteina ieguldījums Valkas novada 
attīstībā ir nenovērtējams.

«Pepi Rer» ar mērķtiecīgu un ilgtspējīgu darbu ir 
iekarojuši savu vietu putu polietilēna izstrādājumu 
ražotāju vidū, piedāvājot un patentējot arvien jaunus 
produktus. Kā viens no pēdējiem hitiem uzņēmuma produkcijas klāstā 
minams IGLU Soft Blocks mīkstie rotaļu kluči, kas iekaro arvien lielāku 
popularitāti gan Latvijas, gan ārvalstu ģimenēs. No eksportspējīgākajiem 
uzņēmuma produktiem minams grīdas lamināta apakšklājs ProVent, kas 
2016.gada sākumā jau sasniedza 14 miljonus kvadrātmetru pārdošanas ap-
jomu.

Par sociāli atbildīgu uzņēmēju liecina tas, ka «Pepi Rer» simtprocentīgi 
izmanto ražošanas pārpalikumus, tos pārstrādājot un atkārtoti izmantojot 
jaunas produkcijas radīšanā. Uzņēmums ir darba devējs lielai daļai mūsu 
novada iedzīvotāju, aktīvi atbalsta sporta un kultūras norises pilsētā, kā arī 
nemitīgi domā par jaunu uzņēmēju piesaisti reģionam, savā veidā inkubējot 
tos, piedāvājot «Pepi Rer» konsultatīvo atbalstu un infrastruktūru.

«Pepi Rer» dibināts 1998.gadā. Kopējais eksporta apjoms sastāda 85% 
produkcijas. Tiešo un uzņēmuma partneru piegāžu galapunkti atrodas 30 
pasaules valstīs. Kopš uzņēmuma dibināšanas sākuma tā vadībā nemainīgi 
darbojas valdes priekšsēdētājs Imants Šteins.

Vidzemnieku dārza svētku laikā tika prezentēta arī brošūra, kurā apko-
poti visi 2016.gada veiksmes stāsti. Tā ir apskatāma Vidzemes Plānošanas 
reģiona mājaslapā www.vidzeme.lv un Facebook lapā. z

Ar patiesu lepnumu šogad izceļ uzņēmumu SIA «Pepi Rer»
Teksts: Māris Ozols, Valkas novada domes 
Investīciju piesaistes speciālists

No Valkas novada SIA «Pepi Rer» tika izvirzīts kategorijā «Ilgtspējīgs/sociāls 
uzņēmējs». Balvu saņem Imants Šteins. Lepojamies! 
Foto: Vidzemes Plānošanas reģions 

Šogad tika godināti 26 Vidzemes veiksmes stāstu varoņi: uzņēmīgi, neatlaidīgi, darbīgi un veiksmīgi ļaudis 
no visa Vidzemes reģiona. Foto: Vidzemes Plānošanas reģions 

Lai sekmētu uzņēmējdarbības 
attīstību Valkas novadā un 

veicinātu ārvalstu investīciju apjo-
ma pieaugumu, 16.augustā Latvi-
jas Investīciju un attīstības aģen-
tūra (LIAA) un Valkas novada 
pašvaldība parakstīja līgumu par 
sadarbību investīciju piesaistē. 

Līgumu parakstīja LIAA direk-
tors Andris Ozols un Valkas nova-
da domes priekšsēdētājs Vents Ar-
mands Krauklis.

Sadarbības līgums paredz regu-
lāru savstarpēju informācijas ap-
maiņu un atbalstu investīciju pro-
jektu piesaistīšanā un realizēšanā, 
kā arī paplašina pašvaldības sadar-
bību ar esošajiem un potenciāla-
jiem investīciju projektu īstenotā-
jiem. LIAA savas kompetences ie-
tvaros informēs pašvaldību par at-
balsta programmām un attīstības 
iespējām, kā arī veicinās pašvaldī-
bas kā pievilcīgas investīciju terito-

rijas atpazīstamību, sniegs 
atbalstu investīciju pro-
jektu īstenošanas šķēršļu 
novēršanā.

Šī ir jau trīsdesmit ses-
tā pašvaldība, ar kuru 
LIAA paraksta līgumu 
par sadarbību investīciju 
piesaistē, LIAA izstrādā-
tās ārvalstu tiešo investī-
ciju piesaistes metodikas 
«POLARIS process» ietva-
ros. Izstrādātā metodika 
paredz ciešāku sadarbību 
starp valsts, pašvaldības, 
privātā un akadēmiskā 
sektora dalībniekiem ar 
mērķi veicināt uzņēmēj-
darbības attīstību Latvijā, 
piesaistot investīcijas. 

Līgumus par sadarbī-
bu investīciju piesaistē ar 
LIAA jau ir noslēgušas ar 
Valmieras, Jūrmalas, Jēkabpils, Lie-
pājas, Daugavpils pilsēta, Jelgavas, 
Aizkraukles, Ventspils pilsēta un 
Ventspils Brīvostas pārvalde, Rē-
zeknes pilsēta un Rēzeknes speciā-

lās ekonomiskās zonas pārvalde, 
Cēsu, Siguldas, Madonas, Kuldī-
gas, Talsu, Tukuma, Saldus, Baus-
kas, Dobeles, Mārupes, Gulbenes, 
Limbažu, Stopiņu, Ropažu, Carni-

kavas, Alūksnes, Preiļu, Pļaviņu, 
Kokneses, Ķekavas, Lielvārdes, 
Alojas, Rucavas, Brocēnu, Daugav-
pils un Skrundas novadu pašval-
dības. z

LIAA paraksta līgumu ar Valkas novada 
pašvaldību par sadarbību investīciju piesaistē 
Teksts un foto: Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras Sabiedrisko 
attiecību nodaļa

Numura tēma
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Svētdien, 18.septembrī, 
plkst. 16.00 Valkas pilsē-

tas kultūras namā jau trīspads-
mito reizi notiks Latvijas Na-
cionālās operas mākslinieku 
koncerts.

2003.gadā Valkā tika aizsākta 
skaista tradīcija – ik gadu Val-
kas pilsētas kultūras namā no-
tiek Latvijas Nacionālās operas 
mākslinieku opermūzikas kon-
certs. 

Koncertam, kas 18. septembrī 
notiks Valkas pilsētas kultūras 
namā, dots nosaukums «Viva 
Verdi!». Koncertā Verdi mūziku 
izpildīs solisti Inga Šļubovska – 
Kancēviča, Dana Bramane, Juli-
anna Bavarska, Ilona Bagele, 
Raimonds Bramanis, Andris 
Ludvigs, Armands Siliņš, Ro-

māns Poļisadovs un LNOB or-
ķestris. Diriģents Mārtiņš Ozo-
liņš.

Biļetes uz Latvijas Nacionālās 
operas un baleta mākslinieku 
koncertu maksās 19; 16; 15; 14; 
12; 11; 10 eiro.

Tās, sākot ar 8.augustu, katru 
darba dienu no plkst. 10.00 var 
iegādāties Valkas pilsētas kul-
tūras namā.

Biļetes iespējams arī iegādā-
ties, zvanot pa tālruni 64723055 
vai 20235967, (norādot savu vār-
du, uzvārdu un e-pasta adresi, 
uz kuru nosūtīt Valkas novada 
domes rekvizītus biļetes ap-
maksai). Biļete apmaksājama 3 
darba dienu laikā un saņema-
ma pirms koncerta pie dežu-
ranta. z

Valkā jau trīspadsmito reizi Latvijas 
Nacionālās operas mākslinieku koncerts

Teksts: Līga Šnuka, Valkas pilsētas kultūras nama 
Kultūras pasākumu organizatore

Mēneša notikums

Sekojot līdzi pasaules tendencēm infor-
mācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

(IKT) attīstības jomā, arī Valkas novada paš-
valdība aktīvi strādā pie tā, lai tuvākā vai tā-
lākā nākotnē kāds no nozares vadošajiem 
uzņēmumiem ar savu struktūrvienību dar-
botos šeit.

Uzdevums gan nav viegls, jo tāpat kā ci-
tās nozarēs visa pamatā ir izglītots cilvēks. 
Ja nepieciešamo tehnisko infrastruktūru vēl 
var sagatavot visnotaļ ātri, tad ieguldījumi 
cilvēkresursos jau ir ilgtermiņa darbs.

Pēdējo mēnešu laikā novada pašvaldība 
ir tikusies ar vairākiem Latvijas ietekmīgā-
ko IKT nozares uzņēmumu vadītājiem, lai 
pārrunātu nākotnē darāmos darbus. Jāat-
zīst, ka nozares izaugsme ir izaicinājumu 
pilna arī metropolēs, jo pēc Eiropas Savienī-
bas prognozēm līdz 2020.gadam Eiropā vien 
dažādās nozarēs trūks aptuveni 900 000 
IKT speciālistu. Tāpēc tā ir laba joma, kurā 
jaunieši var izvēlēties savu nākotnes profe-
siju. 

Jāsaka gan, ka Valkas novads jau ir spēris 
soli uz priekšu, jo Valkas skolu bērniem tiek 
piedāvāts Datorikas kurss, ko īsteno izglītī-
bas projekts «StartIT» kopīgi ar ieinteresēto 
skolu informātikas skolotājiem. Projekta 
mērķi ir palielināt to skolēnu skaitu, kas in-

formātikas priekšmetu apgūst padziļināti, 
kā arī palielināt IT studentu skaitu Latvijas 
augstskolās. Tuvojas 1.septembris, tāpēc, ve-
cāki, varbūt padomājiet arī par sava bērna 
iesaistīšanu «StartIT» aktivitātēs, lai pašrei-
zējai pokemonu ķeršanai viedtālruņos būtu 
arī kāds tālejošāks segums – piemēram, jau-
nu aplikāciju programmēšana. Nenoliedza-
mi arī finansiāls ieguvums nākotnē, jo IKT 
speciālistiem ir viens no dāsnākajiem atal-
gojumiem.

Ja vēlamies mūsu novadā kaut ko izdarīt 
jau tagad, tad nenoliedzami nepieciešama ir 
kāda līdera atrašana vai atvilināšana šeit uz 
vietas. Zinoša cilvēka esība šeit savienoju-
mā ar vadības un organizatora prasmēm 
būtu priekšnoteikums tam, lai te kā pie 
magnēta pievilktos citi nozares interesenti 
(IT studenti vai vientuļie frīlanceri), kas, sa-
vukārt būtu interesanti kādam no lielajiem 
IKT nozares spēlētājiem ienākt mūsu reģio-
nā. 

Kāpēc tas varētu izdoties? IKT ir nozare, 
kas ļauj eksportēt pakalpojumus no jebku-
ras vietas, kur pieejams ātrs un stabils inter-
neta pieslēgums. To Valkas novads var no-
drošināt jau tagad. Turklāt ar pievilcīgu vi-
di, atraktīvu kultūras un sporta dzīvi, ze-
mākiem ikdienas sadzīves izdevumiem no-
teikti spējam konkurēt ar lielpilsētu kņadu.

Ja esi sevī saskatījis šāda līdera – magnēta 
- dotības, vēlamies Tevi uzklausīt. z

Teksts: Māris Ozols, Valkas novada domes 
Investīciju piesaistes speciālists

Valkas novada dome ved pārrunas ar liela, starptau-
tiska IT uzņēmuma meitas firmu Latvijā par filiāles 

izveidi Valkā. 
Lai šo ideju realizētu, tiek meklēti IT speciālisti – 

programmētāji, kuri dzīvo, vai ir gatavi dzīvot Valkā/Valgā, 
tās apkārtnē un ir ieinteresēti strādāt stabilu, radošu, labi 
atalgotu darbu lielā uzņēmumā. Interesentiem, kuri ir gata-
vi pārcelties uz Valkas novadu, var piešķirt dzīvokli. 

Tā pat meklē potenciālo filiāles vadītāju, kuram nav 
obligāti jābūt programmētājam, bet ar pieredzi vadzinībās 
un sapratni par IT nozari. 

«Valkā – Valgā ir samērā daudz dažādu ražotņu. Valkas 
novada dome uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai šeit būtu 
labi atalgotas darba vietas cilvēkiem ar augstāko izglītību. 
Programmēšana un informācijas tehnoloģiju nozare vispār 
ir ar lielu perspektīvu, jo pieprasījums pēc šiem pakalpo-
jumiem aug gan Latvijā, gan citur pasaulē. Esam gatavi būt 
ļoti pretimnākoši potenciālajiem sadarbības partneriem un 
speciālistiem.

Valka – Valga ir lieliska vieta dzīvošanai, īpaši ģimenēm 
ar bērniem. Varam piedāvāt draudzīgāku, drošāku vidi, 
nekā lielās pilsētās. Tāpēc ceru, ka šis projekts būs sekmīgs,» 
uzsver Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands 
Krauklis. 

Protams, šī ir arī iespēja atgriezties dzimtajā pusē visiem, 
kuri pašlaik dažādu iemeslu dēļ strādā, dzīvo citviet.

Interesentus lūdzam rakstīt maris.ozols@valka.lv z

Mek lējam IT speciālistus 
(programmētājus) 
darbam Valkā!

Numura izaicinājums

Vai esam gatavi IKT nozares 
attīstībai pierobežā?

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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6.augustā Valkas brīvdabas es-
trādi jau trešo gadu ieskandi-

nāja melodiskās mūzikas svētki 
«Vilciens Rīga – Valka». Bija iespēja 
baudīt dažādu žanru mūziku – popa, 
roka, šlāgermūzikas, kantrī cienītāji 
– katra gaumei kas piemērots.

Svētku skaistākais notikums – le-
ģendārās pilsētas kapelas «Bume-
rangs» 30 gadu jubilejas svinības. 
Mūziķi sagatavoja īpašu muzikālu 
pārsteigumu, sniedzot jubilejas kon-
certu. Tā vienlaicīgi arī bija vienīgā 
iespēja šogad dzirdēt viņus muzicē-
jam un priecējam sava talanta cienī-
tājus.

Tāpat šogad jaunums bija arī Val-
kas televīzijas veidotā melodiskās 
mūzikas raidījuma «Vilciens Rīga – 
Valka» skatītāju balsojuma līderu 
apbalvošana. Ar apsveikumiem un 
priekšnesumiem viesojās «Dziesmu 
parādes 2016» uzvarētāji – grupa 
«Galaktika», grupa «Ceļojums», gru-

pa «Velves», «Apvedceļš» līderis Jā-
nis Krūmiņš, kā arī Haralds Sīma-
nis. 

Kapelas «Bumerangs» līderis un 
runas vīrs Vents Armands Krauklis 
pārtapa par galveno konduktoru 
Armandu un ar «Gratulācijām» cil-
dināja katra mēneša topa uzvarētā-
jus.

Dažādu žanru mūziku bija iespēja 
baudīt arī koncertā – ballē. Valkas 
brīvdabas estrādē skatītāji no savām 
sēdvietām steidzās dejot tad, kad 
uzstājās tādas atraktīvas grupas kā 
«Rock’n’Berries», «Melns uz Balta», 
«Kokteilis», «Mākoņstūmēji». Pasā-
kuma apmeklētājus ar savu talantu 
priecēja «Bordertown Beat» 2.vietas 
ieguvējs Artūrs Pūpols, atraktīvā 
grupa «Big Al & The Jokers», «Kreic-
burgas ziķeri» un «Retro».

Tuvāk pusnaktij sākās dejas ar DJ 
Dzintaru. z

Valkas brīvdabas estrādē ripoja 
melodiskais vilciens «Rīga – Valka»

Teksts un foto: Aksana Markoviča, Valkas novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Leģendārā kapela «Bumerangs» gatavojas svinīgai iebraukšanai 
Valkas Brīvdabas estrādē

Kapelas «Bumerangs» mūziķi – Juris Skrajāns (no kreisās), Vents Armands Krauklis 
un Aivars Trēziņš – bauda silto auditorijas uzņemšanu

Valkas brīvdabas estrādē skatītāji no savām sēdvietām steidzās uz dejas laukumu 
tad, kad uzstājās tādas atraktīvas grupas kā «Rock’n’Berries», «Melns uz Balta», 
«Kokteilis», «Mākoņstūmēji» 

Melodisko mūzikas svētku 
ietvaros tika apbalvoti me-

lodiskā mūzikas raidījuma «Vil-
ciens Rīga – Valka» dziesmu parā-
des uzvarētāji un tika noskaidroti 
sezonas uzvarētāji.

Gada sākumā, raidījuma vadītājs, 
galvenais konduktors Armands ai-
cināja skatītājus balsot par mīļāka-
jām dziesmām, veidojot «Dziesmu 
parādi 2016». Katra mēneša otrajā 
svētdienā kanālā RE:TV skanēja ti-
kai skatītāju izvēlētas dziesmas jeb 
TOP 20. Valkas brīvdabas estrādē 
tika apbalvoti katra mēneša topa uz-
varētāji. Tie bija:
• 10.01.2016. Haralds Sīmanis – 
«Ezers»;
• 14.02.2016. Ceļojums – «Manā sap-
nī»;
• 13.03.2016. Apvedceļš – «Piene-
nes»;
• 10.04.2016. Velves – «Atmiņu 
varā»;
• 08.05.2016. Jumprava – «Baltā»;

• 12.06.2016. Galaktika – «Bet sirds 
vēl tic».

Apkopojot visu mēnešu balsoju-
ma rezultātus, melodiskā mūzikas 
raidījuma «Vilciens Rīga – Valka» 
tika noskaidrota skatītāju mīļākā 
dziesma. «Dziesmu parādes 2016» 
pirmajā sezonā uzvarēja grupa «Ce-
ļojums» no Smiltenes ar dziesmu 
«Manā sapnī», bet mūziķu balsoju-
mā specbalvu «Mūziķu simpātija» 
saņēma grupa «Apvedceļš» ar dzies-
mu «Zemenes».

Paldies visiem balsotājiem un me-
lodiskā mūzikas raidījuma «Vilciens 
Rīga – Valka» skatītājiem. Kamēr 
melodiskais vilciens ir devies atvaļi-
nājumā, Latvijas Reģionu Televīzijā 
kanālā RE:TV jau pavisam drīz būs 
iespējams atskatīties, kā mums gāja 
Valkas brīvdabas estrādē. 

Šobrīd lapā – www.balso.radosi.
lv, ir apkopotas visas dziesmas, ku-
ras ir izskanējušas melodiskās mū-
zikas raidījumā «Vilciens Rīga – Val-
ka». Balso arī vasarā! Uz tikšanos 
jaunajā sezonā. z

Noskaidroti «Dziesmu parādes 
2016» sezonas uzvarētāji

Teksts un foto: Aira Vērse, Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu speciāliste 

Melodiskā mūzikas raidījuma «Vilciens Rīga – Valka» dziesmu parādes 
uzvarētāji – grupa «Ceļojums». 

Vilciens Rīga – Valka
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Sveicieni no Ķīnas Changshu 
pilsētas, kur esmu jau nepilnas 

divas nedēļas, jo 22.augustā man 
sākās mācību gads starptautiskajā 
koledžā.

Vēlos pateikties Ventam Arman-
dam Krauklim, Valkas novada do-
mei, Valkas Rotari klubam, angļu 
valodas skolotājai Ingrīdai Hede-
markai un visam Valkas ģimnāzijas 
skolotāju kolektīvam un Kārķu pa-

matskolas pedagogiem, Kārlim Rau-
diņam un pārējiem volejbola tre-
neriem, ģimenei, radiem, draugiem 
ikvienam, kas mani atbalstīja, lai 
sasniegtu mērķi un varētu izmantot 
konkursā iegūtās tiesībās mācīties 
šajā starptautiskajā skolā. Šeit esmu 
vienīgais no Latvijas un centīšos go-
dam pārstāvēt mūsu valsti un Valkas 
novadu. Līdzi man ir Latvijas karogs 
un tautastērps. Es mīlu, cienu un le-
pojos ar valsti un vietu, no kuras es 
nāku.

Šajā skolā mācās vairāk nekā 400 
jaunieši kopā no 99 valstīm. Skolas 
ēku komplekss ir milzīgs, un jo-
projām neesmu paguvis visu iepazīt. 
Istabā dzīvajam pa četri, es esmu 
kopā ar diviem ķīniešiem un vienu 
nigērieti. Istabas ir dizainētas tā, ka 
katram ir savs «stūrītis» un var ne-
traucēti dzīvot.

Šeit vienuviet mācās ļoti daudz 
gudru, motivētu jauniešu ar visda-
žādākajām interesēm. Tie, kuri vienu 
gadu jau nomācījušies šajā skolā, spēj 
jau ķīniski sazināties sarunvalodas 
līmenī.

Skolā ir ļoti daudzveidīgas izvēles 
iespējas gan mācību priekšmetu, gan 
ārpusnodarbību apmeklējumam. Fak-

tiski var organizēt jeb-
kādas ārpusklases aktivi-
tātes (ķīniski Zhixing) un 
realizēt visneiedomāja-
mākās idejas, tādēļ ka 
skola gan nodrošinās ne-
pieciešamo vidi, gan fi-
nansiāli atbalstīs. IB (In-
ternational Baccalaureate) 
programmai esmu izvē-
lējies 3 augstākā līmeņa 
priekšmetus – matemti-
ku, angļu valodu un li-
teratūru, ekonomiku – un 
3 standarta līmeņa priekš-
metus – ķīniešu valodu, 
teātri un ESS (Environ-
mental Systems and Soci-
eties), kas būtībā nozīmē 
visas zinātnes vienā 
priekšmetā. Esmu iesais-
tījies ūdenspolo, peldēša-
nā, diskusiju klubā, kāp-
šanā pa klints sienu, 
pārgājienos un sociālās 
uzņēmējdarbības ārpus-
klases nodarbībās.

Tad, kad saprotu, ka mācos šeit – 
pārņem sireāla sajūta. Sveicieni vi-
siem, uzsākot jauno mā-cību gadu. 
Ikvienu jaunieti aicinu censties iegūt 

labu izglītību, uzdrīkstēties, izvirzīt 
mērķus un tos piepildīt.

Ar sveicieniem – 
Gusts Svens Pētersons.

Sveicieni no Ķīnas!

17.septembrī sākot no pulksten 12.00 līdz pat vēlam va-
karam festivāla «Ak, cik smeķīgs!» ietvaros paredzē-

tas degustācijas, vietējo saimnieku un saimnieču saražoto un 
sagatavoto labumu tirdziņš, uz Tradīciju salas vīri kurinās 
ugunskurus un sievas ceps un gatavos sezonālos labumus, 
mainīsies ar receptēm un idejām, piemēram, ko iesākt ar ķirb-
jiem un tamlīdzīgi...

Aktivitātes visiem – tautas bumbas sacensības jauktu ko-
mandu sastāviem – 4:4; pieteikšanās uz vietas (var arī pieteik-
ties, sūtot e-pastu uz adresi: stiprikarki@inbox.lv); sacensības 
norisināsies turpat pie estrādes.

Laiciņš solās būt jauks, tāpēc nesēdi mājās, ņem savu gardu-
mu grozu, nāc piedalies un iesaisties!

Vakarā, ja neplosīsies stipri vēji – kino estrādē, līdzi ņemt 
segas ērtībām.

VISIEM IEINTERESĒTAJIEM lūdzams sazināties ar Silvu, 
Daci – atnākot līdz brīvā laika centram vai zvanot – 
20240606. 

Tiekamies Kārķos! z

«Ak, cik smeķīgs!» 
festivāls Kārķos

Teksts: Silva Aušte, brīvā laika organizatore Kārķu pagastā

Kārķu pagasta svētki ir izskanējuši, 
kurus pavadīja ne tikai mūzikas, 

bet reizēm arī lietus skaņas. Tas nekas. 
Starp mākoņiem uzspīdēja arī saule un 
svētku sajūta bija ikvienam, kas tajos pie-
dalījās. 

Kārķu pagasta svētkiem ir jau dziļas 
saknes un tradīcijas, taču šoreiz netrūka 
arī daudz jaunu lietu un pārsteigumu – 
svētku ieskaņa sākās ar puķu spilventiņu 
veidošanu profesionālas floristes Rasmas 
Laubertes un viņas vīra Valda vadībā. Pir-
mās dienas svētku vakars bija piepildīts ar 
spraigām volejbola sacensībām un ļoti jau-
kām Kauguru pagasta amatierteātra vien-
cēliena izrādēm. 

Sestdienas rīts pagastā sākās ar tradi-
cionālo modināšanu, taču šoreiz pagasta 
pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons ar ko-
mandu – Silvu Aušti, Ditu Kalniņu un Evu 
Salmiņu ceļā devās ar zirgiem, lai tos, kuri 
pamodušies, cienātu ar rīta kafiju. Rīta cē-

liens spraigs bija arī zolītes spēlmaņiem. 
Tad sekoja interesanta Kārķu tautas nama 
bērnu teātra izrāde, svinīga sporta svētku 
atklāšana un aizrautīgas sportiskas aktivi-
tātes visām paaudzēm Silvas Auštes vadī-
bā. Paldies arī Agritai Pētersonei, Ilonai 
Veidemanei un Oskaram Veinbergam par 
lielā pupu katla vārīšanu uz ugunskura.

Ar nepacietību tika gaidīta atrakcija 
«Laimes upe», kurai uzvarētājus izvēlējās 
daba – pārsteiguma balvas tiem, kuru 
bumbiņas ar laimīgo cipariņu ūdens strau-
me līdz mērķim atnesa pirmās. Galvenajā 
balvā ieguva iespēju visu gadu Kārķu tau-
tas nama pasākumus apmeklēt bez mak-
sas, pārējiem dalībniekiem kādreiz deficī-
tās pārtikas lietas. Kā vienmēr visus prie-
cēja koncerts «No maliņu maliņām» un 
balle, kurā spēlēja grupa «Deficīts». Par 
prieka deficītu pagasta svētkos nevarēja 
sūdzēties, un tieši tas dod kopīgo svētku 
sajūtu un spēku ikdienai. Paldies ikvie-
nam, kas gatavoja svētkus un tiem, kas 
piedalījās! z

Laimes upe un kopības 
sajūta, ko rada svētki

Teksts: Sandra Pilskalne, 
Lauku tūrisma speciāliste 

Kārķu pagasta centrā iznomā mazdārziņus.
Sīkāka informācija: Kārķu pagasta pārvalde, tālr. 

64728020; 26376317.

Kā katru gadu ierasts Zvārtavas pagastā, 
dienu pirms kapusvētkiem, pašmāju 

amatierteātris «Latviānis» izrāda kādu no jau-
najiem iestudējumiem. Šajā gadā tā bija G.Dre-
zovas lugas «Kāzas Bazūnēs» izrāde, tās reži-
sore Dagnija Pakalne. Sižets ir par to: «Ko darīt 
pagasta padomei, ja pēdējo gadu laikā pagastā 
nav rīkotas nevienas kāzas? Ārkārtas sēdē tiek 
izlemts – padome rīkos kāzas kādam pagasta 
pārim. Lai par kāzām Bazūnēs zinātu visi, tiek 
arī nolemts, ka tiks pieaicināti plašsaziņu lī-
dzekļi, kas šo notikumu atspoguļos. Protams, 
sadzīves komēdijā neiztikt bez kurioziem un 
pārpratumiem. Kāzas Bazūnēs notiek – tikai 
ne tik gludi, kā padome bija iecerējusi.» Ap-
meklētāji, kuri 30.jūlijā ieradās uz brīvdabas 
izrādi, jau zināja kāds būs situācijas atrisinā-
jums – pavisam noteikti – amizants.

Izrāde ir kā radīta, lai to demonstrētu brīvā 

dabā un šogad tā arī sanāca. Izrāde 
tika spēlēta Ozolu pamatskolas 
sporta laukumā, jo daba nebija sau-
dzīga pret Mierkalna tautas namu, 
kā jau zinām un saprotam, ka cilvē-
cei dabas spēkiem grūti pretoties. 
Brīvdabas pasākums bija piedzīvo-
jums gan organizatoriem, gan aktie-
riem, gan apmeklētājiem, gan arī 
pasākuma otrās daļas dancotājiem. 
Šajos svētkos balle arī notika zaļu-
mos kopā ar duetu no Smiltenes 
«Ceļotāji».

Jāsaka paldies kolektīva vadītājai 
un aktieriem par to, ka nepadevās  
un kopīgiem spēkiem paveica it 
visu. Paldies ikvienam par atsaucī-
bu un palīdzību. Un pats sirsnīgā-
kais paldies apmeklētājiem, jo ap-
meklētāju smaids un aplausi ir pats 
lielākais atalgojums par padarīto. z

Amatierteātris «Latviānis» brīvā dabā izrāda «Kāzas Bazūnēs»
Teksts: Evija Zeme, Mierkalna tautas nama vadītāja
Foto: Linda Ikale

Pagastos: Kārķos
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Vasara Latvijā tradicionāli ir kapusvētku 
laiks. Tuvinieki pulcējas, lai redzētos ar sen 

nesatiktiem tālumniekiem, iepazītu jaunos dzimtas 
locekļus, pieminētu aizgājušos viņu pēdējā atdusas 
vietā. Dzimtas kapi ir simboliska piemiņas vieta 
viņā saulē aizgājušajiem. Taču, kā pieminēt tos, 
kuru pēdējā atdusas vieta, pat pēdējā soļu gaitas 
vieta nav zināma? Kā vētrā nolauzti ozola zari, vēja 
brāzmu norautas liepu lapas, izkaisīti ābeļziedi ir 
tie mūsu dzimtu piederīgie – vīri, sievas, bērni, ku-
rus komunistiskā terora īstenotāji izkaisījuši pa 
tālajiem Sibīrijas un Tālo Austrumu apgabaliem. 
Kur pulcēties tuviniekiem, lai tos pieminētu? 

Var pie ozola vai liepas dzimtajā pusē, vai ābeles 
mājas pagalmā, pieglaužoties koka stumbram, 
pieminēt meiteni, kurai nekad nebija lemts noziedēt 
ābeļziedu baltumiņu, meiteni, kurai tika atņemta 
iespēja uzplaukt ievas baltumā, kura vienmēr pa-
liks dzimtas atmiņā kā plaukstošs pumpuriņš, 
bērnišķīgi skaista un skaidra. Gaišu, atvērtu, vēl 
naivu seju, acīm kā Vidzemes debesis vasaras rītā, 
matiem kā Latvijas rudzu lauks vasaras vakarā. 
Tādu to atcerēsies viņas līdzgaitnieki, tādu to 
pieminēs dzimtas jaunākās paaudzes, lūkojoties 
balēt sākušās fotogrāfijās.

Tāda mūsu dzimtas atmiņā paliks mana tēva 
māsa Dzintra Purviņš (1930. – 1946.). 
Padsmitgadīgas Valkas meitenes tēls no kādas 
pagājušā gadsimta 40.gados Valkā uzņemtas fo-
togrāfijas. Viņai šogad paliktu 86 gadi. Šādā vecumā 
viņsaulē aizgāja viņas māmiņa, mana omīte, kura 
savu vecāko meitu Dzintru pēdējo reizi redzēja 
1945. gada decembrī, kad padomju represīvās varas 
iestādes viņu no savas bērnības mājvietas Valkā, 
Raiņa ielā 29 aizveda uz neatgriešanos. Vēl ar cerību 
reiz atkal tikties… Kad Dzintras mamma 1946.gada 
pavasarī saņēma telegrammu par meitas nāvi, viņa 
esot paģībusi un pēc tam ilgi nerunājusi, atceras 
mans tēvs, Dzintras jaunākais brālis Juris. Omītes 
melanholiju, noslēgtību labi atceros arī es. Tāda viņa 
bija, tikai bērnībā es nesapratu, nezināju, kāpēc tā. 
Par Dzintru mūsu ģimenē netika runāts. Bailes, sā-
pes, neizdzīvotas sēras – tas viss veicināja atmiņu 
iekapsulēšanos un tālāk nenodošanu. Sociālās at-
miņas pētnieki to sauc par «čukstētāju sabiedrības» 
mantojumu – dzimtas notikumiem, piedzīvojumiem, 
pārdzīvojumiem, kas netiek nodoti nākamajām pa-
audzēm, stāsti, kas dzimtā izzūd, ja vien kāds nesāk 
par tiem interesēties un atklāt no jauna. 

Kad pati sāku interesēties par savas dzimtas 
vēsturi, man nebija, kam pajautāt, kas notika ar 
Dzintru. Vecvecāki jau miruši, Dzintras māmiņa 
aizgājusi viņsaulē vienlaicīgi ar Latvijas neatkarības 
atgriešanos šaisaulē. Dzintas brāļi un māsa neko 
konkrēti pastāstīt nevarēja, laikā, kad Dzintra pa-
zuda, viņi vēl bija pavisam mazi, vēlāk ģimenē tā 
bijusi tabu tēma. Informācija bija skopa un pret-
runīga. Zināju vien, ka Dzintra 40-os gados represē-
ta – skolā arestēta un izsūtīta uz Sibīriju kopā ar 
vairākiem klasesbiedriem it kā par pretpadomju 
proklamāciju izplatīšanu, mirusi, iespējams, ceļā, 
viņas kapa vieta nav zināma.

2013.gadā, Latvijas Universitātes rīkotās folkloras 
un dzīvesstāstu ekspedīcijas Valkas novadā laikā 
iepazinos ar valcēnieti Alfonu Meiri (1930. – 2016.).

Alfons bija (tā vēl gribas teikt – ir) Dzintras kla-
sesbiedrs un draugs, kurš par tālajiem notikumiem 
sniedza daudz precīzāku informāciju, jo arī pats 
bija viens no Valkas pilsētas vidusskolas (kā tolaik 
sauca Valkas ģimnāziju) skolēniem, kuri 1945.gada 
rudenī, skolotājas Lūcijas Pences mudināti, izveido-
ja Latvju Nacionālās Jaunatnes Apvienības (LNJA) 
Valkas grupu, lai nevardarbīgi pretotos padomju 
okupācijas varai, un kurus tikai dažus mēnešus 
vēlāk padomju represīvās varas iestādes apcietināja, 
tiesāja un nosūtīja «laboties» uz Krievijas Tālo Aus-
trumu un Sibīrijas apgabaliem.

Vēlāk ar Alfonu tikos vairākkārtīgi, viņa atmiņu 
mantojumu pieņēmu ar pateicību, līdz varēju to 
papildināt un ar to dalīties. 2015.gadā, pateicoties 
LPSR VDK zinātniskās komisijas stipendijai, radās 
iespēja strādāt ar arhīva materiāliem, veikt papildus 
intervijas ar laikabiedriem un iegūto informāciju 
izvērst pētījumā par LNJA Valkas grupu, tās izvei-
di, darbību un likvidēšanu 1945. – 46.gadā. Pētījuma 
rezultāti aprobēti Starptautiskā zinātniskā kon-
ferencē, kas pagājušā gada nogalē notika Liepājā, tie 
publicēti VDK zinātniskās komisijas rakstu krājuma 
1.sējumā, kas iznāca šā gada martā.  

Šajā rakstā vairāk pievērsīšos Dzintras liktenim 
tālo, nemierīgo notikumu gaismā, viņas pretestību 
okupācijas iekārtai, nesamierināšanos ar netaisnību, 
alkām pēc brīvas, neatkarīgas Latvijas, kas bija sa-
vas brīvības un dzīvības cenā. 

1945.gads, tikko beidzies karš. Latviju, Valku tai 
skaitā, ar Sarkanās armijas palīdzību otrreiz oku-
pējusi Padomju Savienība. Laiks nemierīgs, vēl 
nestabilā okupācijas vara, bailēs un vardarbībā tur-
pina represijas pret Latvijas iedzīvotājiem, tiek 
arestēti vai citādi pazūd daudzi valcēnieši, arī 
vairāki Dzintras klasesbiedru vecāki. Visā Zie-
meļlatvijā aktīvi darbojas Nacionālās pretošanās 
vienības, tautā vēl ir cerība gan uz pašu, gan ārvalstu 
palīgu spēkiem. Tāds bija fons, uz kura varēja iz-
veidoties jauniešu nevardarbīgās pretestības kustība 
visā Latvijas teritorijā, īpaši aktīvi tā veidojās 
pilsētās, jo te bija skolas, kur jaunieši varēja pulcēties, 
neradot aizdomas. Sekojot pieaugušo nacionālo 
partizānu piemēram, nereti ar vēlmi palīdzēt tiem 
gan ar informācijas, gan pārtikas, medikamentu un 
cita nepieciešamā piegādi, jaunieši apvienojās gru-
pās, kuras pārsvarā darbojās saskaņā ar Zie-
meļlatvijas nacionālo partizānu vienības vadītāja 
Pētera Supes (1920. – 1946.) izveidotajiem statūtiem.

Šādu grupu Valkā 1945.gada septembra beigās 
ierosināja izveidot Lūcija Pence, kura jau bija ie-
saistījusies LNJA Viļakas grupā un paralēli dibināja 
līdzīgu grupu arī Rīgā. Valkā skolotāja Pence uz-
runāja pāris savas skolnieces un informācija no 
mutes mutē tika izplatīta draugu un skolasbiedru 
vidū. Tika aicināti iesaistīties tie, kam varēja uz-
ticēties, par kuriem zināja, ka tie, patriotisku vai 
draudzības jūtu vadīti, nenodos un neziņos varas 
iestādēm. Tā kopumā septembra beigās – oktobrī 
grupā, kurai paši jaunieši deva nosaukumu «Kok-
nese», iesaistījās 12 Valkas pilsētas vidusskolēnu, 
pārsvarā no 9.a un 9.b klases, arī no 8., divas sa-
karnieces saziņai ar Pences studiju biedreni un 
Viļakas grupas pārstāvi Rīgā Margaritu Bratuškinu 
novembrī tika piesaistītas no 12.klases. 

Jāsecina, ka draudzība bija viens no noteicošajiem 
faktoriem LNJA Valkas grupas izveidē. Dzintru 
kāda kinoseansa laikā Valkas kultūras namā uz-
runāja viņas klasesbiedrene Judīte Vēvere (tagad – 

Gudrīte). Dzintra piekrita, lai gan konkrēti grupas 
mērķi un uzdevumi nebija skaidri ne organizētājai 
Pencei, ne pašiem skolēniem. Vēlāk Dzintra grupā 
iesaistīja arī savus bērnības draugus Alfonu Meiri 
un Lilitu Forstmani (dzim. Plotnieci), kurus vai-
rākkārt esmu intervējusi. Lilita Forstmane atminās: 
«Dzintra un Alfons sauc – Lilit, panāc šurp [..], abi 
divi man tagad par to organizāciju [..], jāstājas ir 
organizācijā, mēs Latviju mīlam? Mīlam! Un es uz-
reiz – vai, man mamma neatļauj! Un Dzintra bija tā, 
kas atgriezās – «Vai, Tu mūs nodosi!» «Dzintra! 
Nekad dzīvē, nē! Es eju ar jums! Un nedomādama!» 
Nu noziegums man pret mammu, bet es tak ne-
varēju savus biedrus pamest.[..] Es pat riktīgi nezinu, 
kā viņa saucās, tā organizācija.»

Kādiem tas likās kā varens piedzīvojums, citiem, 
sevišķi puikām, iespēja «spēlēt kariņu», meklējot 
ieročus, ar ko tolaik bija pilni meži. Jāsecina, ka 
ieroču meklēšana bija izplatīta nodarbe puikām 
visus pēckara gadus arī bez iesaistīšanās kādā 
organizācijā. Tā daudzi savainojās vai gāja bojā, arī 
Alfona brālis. Tomēr neatkarīgā Latvijā augušie, 
izglītību un patriotisku audzināšanu ieguvušie jau-
nieši nespēja samierināties ar dzimtajai zemei un 
pilsētai nodarīto netaisnību un vēlējās rīkoties 
aktīvi.

Kad nu nekādi vadošie norādījumi grupas dar-
bībai netika doti, jaunieši rīkojās atbilstoši savai 
saprašanai un iespējām. 

Pašrocīgi pārrakstīja LNJA statūtus, krimināllie-
tas materiāli glabā Dzintras rokrakstu, kādā viņa 
pārrakstījusi ne vien LNJA, bet arī vecākiem jau-
niešiem domātos Latvju Nacionālās Apvienības 
statūtus.

Grupas biedri uzrunāja citus jauniešus pievie-
noties LNJA un atrunāja šaubīgākos skolasbiedrus 
no stāšanās komjaunatnē, emocionāli vēršoties pret 
tiem, kas jau bija iestājušies, pat solot aktīvākajiem 
komjauniešiem ar fizisku izrēķināšanos. Viens šāds 
«sodāmais» bijis vēlākais laikraksta «Cīņa» redak-
tors, bet tolaik Valkas apriņķa laikraksta «Mūsu 
zeme» atbildīgais redaktors, viens no pirmajiem 
Valkas komjauniešiem, Ilmārs Īverts, kam jaunieši 
grasījušies uzmaukt piķa maisu galvā, tas gan nav 
ticis paveikts. Traucējot mācību stundu norisi, sko-
lēni protestēja pret padomju varai lojāliem sko-
lotājiem, tāds, piemēram, bijis 1945./1946.mācību 
gada Valkas pilsētas 1.vidusskolas direktors un 
ģeogrāfijas skolotājs Alfrēds Indriksons. Jaunieši 
pat bija iecerējuši skolas direktoram, kurš, kā pie-
metina Lilita «pie kam bija sarkanais partizāns», 
nosūtīt brīdinājuma vēstuli, lai viņš nekavējoties 
pārtrauc sadarbību ar padomju varas orgāniem.

Grupas puiši meklēja un vāca munīciju un ieročus 
(tie gan pārsvarā nebija lietošanas kārtībā), ko vēlāk 
varētu nodot nacionālajiem partizāniem, lai gan 
par viņu esamību un atrašanas vietu nevienam no 
jauniešiem skaidru ziņu nebija. Vēlāk, aresta laikā, 
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Alkas pēc brīvības – dzīvības cena.

Nacionālās jaunatnes pretošanās    kustība Valkā 1945.gadā
Dzintras Purviņas piemiņai

Dzintras vecāku šķūnītī, kopā ar statūtiem un di-
viem karogiem Latvijas nacionālajās krāsās, atras-
tas un izņemtas arī vairākas patronas, tās apsūdzībai 
kalpoja kā lietiskie pierādījumi pretpadomju dar-
bību un «valsts nodevības» inkriminēšanā. Tomēr 
Raiņa ielas mājas bēniņos paslēptie ieroči un mu-
nīcija netika atrasti, tie tur paslēpti glabājās visus 
okupācijas gadus, līdz, veicot mājas remontu, tos 
turpat atrada mājas īpašnieks. Alfons teica, ka par 
šiem ieročiem zinājuši tikai viņi abi ar Dzintru, 
tomēr ne viens, ne otrs neskaitāmo pratināšanu 
laikā nav izpļāpājies: «Es visu Dzintrai stāstīju un 
viņa man visu, un par to visu čeka neko neuzzināja. 
Citiem ko stāstīja, viss nāca gaismā. Dzintrai tās pa-
tronas bija te Raiņa ielā uz bēniņiem, tās arī nekad 
neatrada.»

Kopējās sanākšanas reizēs, ko rīkoja pie kāda no 
biedriem, arī pie Dzintras Raiņa ielā 19, dziedāja tad 
jau aizliegtas dziesmas un lasīja no skolas mācību 
vielas izslēgtas grāmatas. Dziesmu, kādas padomju 
varai nebija tīkamas, dziedāšana nebija nekas ne-
pierasts Dzintras ģimenē, tās turpināja dziedāt arī 
vēlāk ģimenes svinību reizēs pie galda. Man koši 
atmiņā skan, kā opaps kopā ar abiem dēliem rauj 
vaļā: «latviet’s biju, latviet’s būšu, latviet’s mūžam 
palikšu…» Dzintras brālis Juris atminas, ka, lai arī 
viņa mammīte pēc Dzintras traģēdijas kļuva klu-
sāka, bailes no turpmākām represijām tomēr 
neņēma virsroku pār latvisko stāju. Viņai kā bijušajai 
aizsardzei (šis fakts parādās arī kādā no Dzintras 
pratināšanas Rīgas stūra mājā protokoliem), kas 
saņēmusi pateicību par darbību organizācijā no Lat-
vijas Republikas prezidenta Kvieša (pateicības vēs-
tuli viņa rūpīgi glabāja līdz pat mūža galam), un 
kuras meita par pretpadomju darbību jeb kā kri-
mināllietā norādīts – dzimtenes nodevību – repre-
sēta, gan bija iemesls izvairīties no sabiedriskām 
aktivitātēm. Juris atminas, ka mammīte ļoti ne-
labprāt kurp devusies vai rīkojusi lielākas svinības 
mājās, vislabprātāk laiku pavadījusi ar saviem pa-
likušajiem trim bērniem. Viņai ļoti patika bērni, 
visu savu darba mūžu viņa pavadīja, auklējot gan 
bērnudārza, gan paziņu bērnus.

Tomēr visaktīvāk LNJA Valkas grupas jaunieši 
sprieda, kā atzīmēt tuvojošos 18.novembri. Varbūt 
nejaušība, varbūt apzināta, motivēta rīcība bija sko-
lotājas Pences un 12.klases skolēnu izvēle rīkot sko-
las žetona vakaru tieši 17.novembrī. 

Tuvojoties šim pasākumam, grupas biedri or-
ganizēja vairākas sapulces, kurās lēma par veica-
majām aktivitātēm. Jaunieši nolēma sakopt un iz-
rotāt Brīvības cīnītāju kapus, rakstīt proklamācijas 
uz Valkas pilsētas namu sienām un sētām, izvietot 
sarkan-balti-sarkanos karodziņus vairākās vietās 
pilsētā. Tā kā 1945.gadā 18.novembris iekrita brīv-
dienā, jau iepriekšējos vakaros grupas zēni, tai 
skaitā Alfons ar draugiem Vidāru Andersonu un Il-
gvaru Broku, ar krāsainiem krītiņiem uz dzīvojamo 
namu un pilsētas slimnīcas sienām rakstīja uzsau-
kumus: «Pieminiet 18.novembri!», «Dievs, svētī Lat-

viju!» u.c. 
Vairāki lauku apvidus grupas biedri brīvdienās 

bija devušies mājup, pilsētā palika tikai valcēnieši, 
tai skaitā Dzintra. Tiem tad arī krita pienākums 
veikt aktīvās darbības. Dzintra jau savlaicīgi bija 
darinājusi vairākus karodziņus gan izkrāsojot 
lielāku papīra sloksni Latvijas nacionālā karoga 
krāsās, gan baltajai strēlei piešujot sarkana auduma 
malas, kāds nu sarkana toņa audums bija pieejams. 
Pāris no tiem netika izmantoti, tos, pēc skolotājas 
aresta, Dzintra paslēpa, kratīšanas laikā tos atrada 
VDTK operatīvie darbinieki. Šie Dzintras gatavotie 
karogi ar pratināšanas laikā pašrocīgi veikto uzraks-
tu «Izgatavoju es. Dz.Purviņš» glabājas Latvijas 
Valsts vēstures arhīvā krimināllietas materiālos.

1945.gada 17.novembra vakarā, pēc žetonu vakara 
balles, LNJA jauniešu ceļš neveda no skolas tieši uz 
mājām. Daži no viņiem devās uz Brīvības cīnītāju 
kapiem, sakopa un ar mētru vainadziņiem un vijām 
izrotāja kritušo karavīru kapu kopiņas un pie-
minekli brīvības cīnītājiem (to paša, kuru padomju 
varas pārstāvji vēlāk saspridzināja un noraka grāvī 
otrpus ceļam). Tur pat piestiprināja arī vienu no 
pašgatavotajiem sarkan-balti-sarkanajiem karogi-
em. Šī rīcība pamatīgi izbiedēja varas orgānus, kas 
notikušajā vainoja nacionālos partizānus. Neviens 
nevarējis iedomāties, ka to paveikuši bērni. Alfons 
atminas, ka vēl 18.novembra vakarā tur stāvējuši 
bruņoti vīri, gaidot «mežabrāļus».

Otra grupiņa, ieskaitot Dzintru un Lilitu, devās 
izlikt karogu Valkas pilsētas laukumā, uz kioska, 
kas atradās tieši pretī toreizējai Valkas apriņķa pa-
domes ēkai. Kāds tikmēr stāvēja sardzē. Arī rakstot 
proklamācijas, kāds vienmēr stāvēja sardzē ielas 
galā, lai savlaicīgi brīdinātu par nācējiem. 

No krimināllietas materiāliem grūti objektīvi 
spriest, kurš konkrēti veicis kuras darbības. Pro-
tokolos liecības ir juceklīgas, pretrunīgas, vairākas 
frāzes ir tipveida un padomju ideoloģijai atbilstošā 
leksikā. Dzintras pirmās nopratināšanas protokolā 
lietots izteiksmes stils, īsti neatbilstošs tālaika jau-
natnes leksikai, proti – «Meiri organizācijā sa-
vervējām es un Vēvere Judīte». Visas liecības 
rakstītas krievu valodā, izņemot Alfona un Judītes 
pašrocīgi rakstītās atzīšanās. Jānorāda, ka visi bērni 
krievu valodu nepārvaldīja vai zināja minimāli, 
pratināšana notikusi ar tulka palīdzību, lai gan 
intervētie atzīst, ka tulkošana notikusi minimāla. 
Kā intervijās secināja Alfons un Lilita, izmeklētājiem 
jau viss bijis zināms, viņi tikai prasījuši apstipri-
nājumu. Visa izmeklēšana un vēlākā tiesas prāva 
bija represīvās varas izrāde, imitācija, kuras mērķis 
bija iebiedēt ne tik daudz jau aizturētos pretpa-
domju kustības dalībniekus, bet tieši palicējus, 
tādējādi preventīvi novēršot pretestības turpinājumu, 
vismaz jauniešu vidū.

Pēc 18.novembra nekādas aktīvas darbības no 
LNJA Valkas grupas puses nesekoja. Grupai pie-
trūka organizētas vadības, kas norādītu uz kon-
krētiem mērķiem un sniegtu konkrētus uzdevu-
mus. Kontaktu ar nacionālajiem patriotiem nebija 
un, ja vēl puiši turpināja meklēt ieročus, tad arī tās 
var uzskatīt tikai par pēckara zēnu izklaidēm. Skolā 
tuvojās ceturkšņa nobeigums un visi pievērsās 
mācībām. Dzintras pierakstos, kas glabājas ģimenes 
arhīvā, saglabājies mācību stundu un atzīmju 
fiksējums.  Iespējams, jaunieši uzskatīja, ka ir iz-
darījuši visu, ko varējuši un pagaidām neko vairāk 
aktīvi darīt nav iespējams. Tomēr domas un sav-
starpējās sarunas par brīvu Latviju nebeidzās.

Tā tas, iespējams, arī būtu palicis, ja ne sekojošie 
notikumi, kuru vaininieki nebija LNJA Valkas gru-
pas jaunieši un likumsakarības, kas izraisīja ķēdes 
reakciju. Faktiski laikā, kad Valkā vēl tikai or-
ganizējās LNJA grupa, Viļakas grupa jau bija 
likvidēta, visi tās biedri arestēti. Rīgā bija arestēta 
arī Valkas skolotājas Lūcijas Pences draudzene Mar-
garita Bratuškina. Caur viņu jau novembrī izgāja uz 
Penci, iespējams, ka bija pat zināmi visu grupas 
dalībnieku vārdi, kurus Pence bija uzskaitījusi 
vēstulē, ko ar sakarnieces palīdzību novembra vidū 
sūtīja Bratuškinai. Šo vēstuli pārtvēra Bratuškinas 
Rīgas dzīvoklī pēc viņas aresta izvietotie čekisti. 
Tomēr aresti nesekoja. Un, iespējams, nebūtu 
sekojuši arī pēc grupas aktivitātēm 18. novembra 

sakarā, lai gan par grupas pastāvēšanu bija zināms 
plašāk, jo ne visi uzrunātie tajā iestājās.

Lai arī jauniešiem nacionālie partizāni palika 
vien nostāstos, tie tomēr bija reāli un darbojās aktīvi. 
1945.gada 4.decembrī Valkā tika sašauta kāda parti-
jas darbiniece. Vainīgie netika notverti un padomju 
varas iestādes meta aizdomu ēnu pār LNJA Valkas 
grupu, kas jau atradās viņu redzeslokā. Grupu cen-
tās apsūdzēt gan par šo uzbrukumu, gan terorisma 
mēģinājumu, ko gan vēlāk atcēla.

5.decembrī arestēja skolotāju Lūciju Penci. 7.de-
cembra vakarā tika arestēti visi trīspadsmit grupas 
jaunieši – Alfons Meiris, Judīte Vēvere, Vidārs An-
dersons, Ausma Poga, Modris Rudītis (miris Kara-
gandas apgabala Stepes nometnē 1950.gada 7.martā), 
Dzintra Purviņa (mirusi Tomskā, 1946.gada 13.de-
cembrī), Olga Rosicka, Vizbulīte Radziņa, Elza Ka-
gaine (vēlākā pazīstamā filoloģijas doktore, Ērģemes 
apvidvārdu vārdnīcas autore), Ilgvars Broks, Lilita 
Plotniece un Gaida Labsvīra, veicot kratīšanu viņu 
dzīves vietās. Dažas dienas vēlāk tika arestētas arī 
abas sakarnieces Brunhilde Pūce un Velta Lielause. 
Turpinājumā sekoja vairākkārtīgas nopratināšanās, 
fiziskas un morālas ciešanas Valkas un Rīgas čekā 
un ceļā uz to. Neziņa, bailes, asaras. Tiesa.

Ar 1946.gada 15.marta Latvijas PSR Iekšlietu tau-
tas komisariāta kara tribunāla spriedumu visi 
jaunieši tika notiesāti ar brīvības atņemšanu uz 8 
līdz 10 gadiem, skolotāja – uz 20 gadiem, nosūtot uz 
labošanas darbu lēģeriem un mazgadīgo kolo-
nijām. 

Faktiskais izsūtījums vairākiem jauniešiem ilga 
krietni ilgāku laiku, jo pēc soda izciešanas jaunieši 
tika pasludināti par valsts nodevējiem un turpinājās 
nometinājums. Dzintrai alkas pēc brīvības bija 
dzīvības cenā, viņa «labošanos» padomju totalitārajā 
manierē izturēja 7 mēnešus. Kā viena no jaunākajām, 
kurai tiesas dienā vēl nebija 16 gadu, Dzintra tika 
nosūtīta uz mazgadīgo noziedznieku koloniju 
Tomskā. Pat domās kļūst baisi, iedomājoties to gaišo, 
maigo, skaidras sirds un prāta meiteni, kādu to pie-
min viņas draugi un atceras jaunākie ģimenes bērni, 
tādā baisā vietā un nenormālos apstākļos. Draudzene 
Lilita 1947.gada 16.marta vēstulē uz mā-jām raksta: 
«15.marts, šī bija diena, kurā Dzintra lūdza aizvest 
mīļus sveicienus savai māmiņai. Tad es smējos, bet 
tagad saprotu savu nabaga drau-dziņu.

Latvijas Republikas Satversmes preambulā no-
stiprināts Latvijas tautas pienākums pieminēt svešo 
varu upurus, nosodot komunistisko un nacistisko 
totalitāro režīmu un to noziegumus. Šogad aprit 70 
gadi kopš notikumiem, kad viens no šiem režīmiem 
divpadsmit Valkas jauniešiem atņēma jaunību, dz-
imteni un brīvību, diviem no viņiem – Dzintrai 
Purviņai un Modrim Rudītim – arī dzīvību. Piemi-
ņai un atmiņām par tiem, kas atdevuši savu dzīvību 
par Latvijas valsts pastāvību, nav noilguma, tāpat 
kā nav noilguma totalitāro režīmu pastrādātajiem 
noziegumiem. 

Piespiežoties pie ābeles, kas, skaisti noziedējusi, 
nu briedina ābolu ražu, pieminam meiteni, gaišu kā 
ābeļzieds, kura tika iemīta nežēlīga režīma dubļos, 
izpostīta, pazudināta. Tikai par to, ka bija domājusi 
un rīkojusies, kā bērnībā tika audzināta ģimenē, 
skolā, valstī, iestājoties par šīs valsts – brīvas Latvi-
jas pastāvību, nesamierinoties ar acīm redzamu 
netaisnību un vardarbību. Šo piemiņas rakstu vēlos 
noslēgt ar Lilitas Taišetā rakstīto vēstuli mātei 
Latvijā, kur vēstīts par Dzintras likteni.

Nu jau diemžēl vairs nav neviena cita, kam jautāt 
par Dzintras ceļu un tā beigām. Arī Elga Kagaine, 
kas bija kopā ar Dzintru Tomskā, ir viņsaulē. Žēl, tik 
žēl, ka krietni, krietni agrāk, kad vēl bija iespēja 
parunāties, neuzmeklēju Elgu Kagaini. Varbūt kāds, 
kurš lasa šo rakstu, ir bijis kopā ar Dzintru Purviņu 
no 1946.gada marta līdz decembrim?...

Ar pilnu Mg. iur., Mg. philol. Kristīnes Rotbahas 
pētījuma «Latvju Nacionālās Jaunatnes Apvienības Val-
kas grupa (1945): atmiņu mantojums» tekstu iespējams 
iepazīties tīmeklī: http://www.lu.lv/fileadmin/user_up-
load/ lu_portal/projekti/vdkkomisija/VDKkomisija_
raksti_1sejums_Totalitarisma-sabiedribas-kontrole-un-
represijas_2016-03-30marts.pdf z

Dzintra Purviņš 20.gs. 40.gadu sākumā Valkā. 
Autores privātais arhīvs.

Alfons Meiris un Ilgvars Broks. 1947.gadā Arhangeļskas 
ATK Konvejerciems. A.Meira privātais arhīvs.

Alfons Meiris
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Vasara Latvijā tradicionāli ir kapusvētku 
laiks. Tuvinieki pulcējas, lai redzētos ar sen 

nesatiktiem tālumniekiem, iepazītu jaunos dzimtas 
locekļus, pieminētu aizgājušos viņu pēdējā atdusas 
vietā. Dzimtas kapi ir simboliska piemiņas vieta 
viņā saulē aizgājušajiem. Taču, kā pieminēt tos, 
kuru pēdējā atdusas vieta, pat pēdējā soļu gaitas 
vieta nav zināma? Kā vētrā nolauzti ozola zari, vēja 
brāzmu norautas liepu lapas, izkaisīti ābeļziedi ir 
tie mūsu dzimtu piederīgie – vīri, sievas, bērni, ku-
rus komunistiskā terora īstenotāji izkaisījuši pa 
tālajiem Sibīrijas un Tālo Austrumu apgabaliem. 
Kur pulcēties tuviniekiem, lai tos pieminētu? 

Var pie ozola vai liepas dzimtajā pusē, vai ābeles 
mājas pagalmā, pieglaužoties koka stumbram, 
pieminēt meiteni, kurai nekad nebija lemts noziedēt 
ābeļziedu baltumiņu, meiteni, kurai tika atņemta 
iespēja uzplaukt ievas baltumā, kura vienmēr pa-
liks dzimtas atmiņā kā plaukstošs pumpuriņš, 
bērnišķīgi skaista un skaidra. Gaišu, atvērtu, vēl 
naivu seju, acīm kā Vidzemes debesis vasaras rītā, 
matiem kā Latvijas rudzu lauks vasaras vakarā. 
Tādu to atcerēsies viņas līdzgaitnieki, tādu to 
pieminēs dzimtas jaunākās paaudzes, lūkojoties 
balēt sākušās fotogrāfijās.

Tāda mūsu dzimtas atmiņā paliks mana tēva 
māsa Dzintra Purviņš (1930. – 1946.). 
Padsmitgadīgas Valkas meitenes tēls no kādas 
pagājušā gadsimta 40.gados Valkā uzņemtas fo-
togrāfijas. Viņai šogad paliktu 86 gadi. Šādā vecumā 
viņsaulē aizgāja viņas māmiņa, mana omīte, kura 
savu vecāko meitu Dzintru pēdējo reizi redzēja 
1945. gada decembrī, kad padomju represīvās varas 
iestādes viņu no savas bērnības mājvietas Valkā, 
Raiņa ielā 29 aizveda uz neatgriešanos. Vēl ar cerību 
reiz atkal tikties… Kad Dzintras mamma 1946.gada 
pavasarī saņēma telegrammu par meitas nāvi, viņa 
esot paģībusi un pēc tam ilgi nerunājusi, atceras 
mans tēvs, Dzintras jaunākais brālis Juris. Omītes 
melanholiju, noslēgtību labi atceros arī es. Tāda viņa 
bija, tikai bērnībā es nesapratu, nezināju, kāpēc tā. 
Par Dzintru mūsu ģimenē netika runāts. Bailes, sā-
pes, neizdzīvotas sēras – tas viss veicināja atmiņu 
iekapsulēšanos un tālāk nenodošanu. Sociālās at-
miņas pētnieki to sauc par «čukstētāju sabiedrības» 
mantojumu – dzimtas notikumiem, piedzīvojumiem, 
pārdzīvojumiem, kas netiek nodoti nākamajām pa-
audzēm, stāsti, kas dzimtā izzūd, ja vien kāds nesāk 
par tiem interesēties un atklāt no jauna. 

Kad pati sāku interesēties par savas dzimtas 
vēsturi, man nebija, kam pajautāt, kas notika ar 
Dzintru. Vecvecāki jau miruši, Dzintras māmiņa 
aizgājusi viņsaulē vienlaicīgi ar Latvijas neatkarības 
atgriešanos šaisaulē. Dzintas brāļi un māsa neko 
konkrēti pastāstīt nevarēja, laikā, kad Dzintra pa-
zuda, viņi vēl bija pavisam mazi, vēlāk ģimenē tā 
bijusi tabu tēma. Informācija bija skopa un pret-
runīga. Zināju vien, ka Dzintra 40-os gados represē-
ta – skolā arestēta un izsūtīta uz Sibīriju kopā ar 
vairākiem klasesbiedriem it kā par pretpadomju 
proklamāciju izplatīšanu, mirusi, iespējams, ceļā, 
viņas kapa vieta nav zināma.

2013.gadā, Latvijas Universitātes rīkotās folkloras 
un dzīvesstāstu ekspedīcijas Valkas novadā laikā 
iepazinos ar valcēnieti Alfonu Meiri (1930. – 2016.).

Alfons bija (tā vēl gribas teikt – ir) Dzintras kla-
sesbiedrs un draugs, kurš par tālajiem notikumiem 
sniedza daudz precīzāku informāciju, jo arī pats 
bija viens no Valkas pilsētas vidusskolas (kā tolaik 
sauca Valkas ģimnāziju) skolēniem, kuri 1945.gada 
rudenī, skolotājas Lūcijas Pences mudināti, izveido-
ja Latvju Nacionālās Jaunatnes Apvienības (LNJA) 
Valkas grupu, lai nevardarbīgi pretotos padomju 
okupācijas varai, un kurus tikai dažus mēnešus 
vēlāk padomju represīvās varas iestādes apcietināja, 
tiesāja un nosūtīja «laboties» uz Krievijas Tālo Aus-
trumu un Sibīrijas apgabaliem.

Vēlāk ar Alfonu tikos vairākkārtīgi, viņa atmiņu 
mantojumu pieņēmu ar pateicību, līdz varēju to 
papildināt un ar to dalīties. 2015.gadā, pateicoties 
LPSR VDK zinātniskās komisijas stipendijai, radās 
iespēja strādāt ar arhīva materiāliem, veikt papildus 
intervijas ar laikabiedriem un iegūto informāciju 
izvērst pētījumā par LNJA Valkas grupu, tās izvei-
di, darbību un likvidēšanu 1945. – 46.gadā. Pētījuma 
rezultāti aprobēti Starptautiskā zinātniskā kon-
ferencē, kas pagājušā gada nogalē notika Liepājā, tie 
publicēti VDK zinātniskās komisijas rakstu krājuma 
1.sējumā, kas iznāca šā gada martā.  

Šajā rakstā vairāk pievērsīšos Dzintras liktenim 
tālo, nemierīgo notikumu gaismā, viņas pretestību 
okupācijas iekārtai, nesamierināšanos ar netaisnību, 
alkām pēc brīvas, neatkarīgas Latvijas, kas bija sa-
vas brīvības un dzīvības cenā. 

1945.gads, tikko beidzies karš. Latviju, Valku tai 
skaitā, ar Sarkanās armijas palīdzību otrreiz oku-
pējusi Padomju Savienība. Laiks nemierīgs, vēl 
nestabilā okupācijas vara, bailēs un vardarbībā tur-
pina represijas pret Latvijas iedzīvotājiem, tiek 
arestēti vai citādi pazūd daudzi valcēnieši, arī 
vairāki Dzintras klasesbiedru vecāki. Visā Zie-
meļlatvijā aktīvi darbojas Nacionālās pretošanās 
vienības, tautā vēl ir cerība gan uz pašu, gan ārvalstu 
palīgu spēkiem. Tāds bija fons, uz kura varēja iz-
veidoties jauniešu nevardarbīgās pretestības kustība 
visā Latvijas teritorijā, īpaši aktīvi tā veidojās 
pilsētās, jo te bija skolas, kur jaunieši varēja pulcēties, 
neradot aizdomas. Sekojot pieaugušo nacionālo 
partizānu piemēram, nereti ar vēlmi palīdzēt tiem 
gan ar informācijas, gan pārtikas, medikamentu un 
cita nepieciešamā piegādi, jaunieši apvienojās gru-
pās, kuras pārsvarā darbojās saskaņā ar Zie-
meļlatvijas nacionālo partizānu vienības vadītāja 
Pētera Supes (1920. – 1946.) izveidotajiem statūtiem.

Šādu grupu Valkā 1945.gada septembra beigās 
ierosināja izveidot Lūcija Pence, kura jau bija ie-
saistījusies LNJA Viļakas grupā un paralēli dibināja 
līdzīgu grupu arī Rīgā. Valkā skolotāja Pence uz-
runāja pāris savas skolnieces un informācija no 
mutes mutē tika izplatīta draugu un skolasbiedru 
vidū. Tika aicināti iesaistīties tie, kam varēja uz-
ticēties, par kuriem zināja, ka tie, patriotisku vai 
draudzības jūtu vadīti, nenodos un neziņos varas 
iestādēm. Tā kopumā septembra beigās – oktobrī 
grupā, kurai paši jaunieši deva nosaukumu «Kok-
nese», iesaistījās 12 Valkas pilsētas vidusskolēnu, 
pārsvarā no 9.a un 9.b klases, arī no 8., divas sa-
karnieces saziņai ar Pences studiju biedreni un 
Viļakas grupas pārstāvi Rīgā Margaritu Bratuškinu 
novembrī tika piesaistītas no 12.klases. 

Jāsecina, ka draudzība bija viens no noteicošajiem 
faktoriem LNJA Valkas grupas izveidē. Dzintru 
kāda kinoseansa laikā Valkas kultūras namā uz-
runāja viņas klasesbiedrene Judīte Vēvere (tagad – 

Gudrīte). Dzintra piekrita, lai gan konkrēti grupas 
mērķi un uzdevumi nebija skaidri ne organizētājai 
Pencei, ne pašiem skolēniem. Vēlāk Dzintra grupā 
iesaistīja arī savus bērnības draugus Alfonu Meiri 
un Lilitu Forstmani (dzim. Plotnieci), kurus vai-
rākkārt esmu intervējusi. Lilita Forstmane atminās: 
«Dzintra un Alfons sauc – Lilit, panāc šurp [..], abi 
divi man tagad par to organizāciju [..], jāstājas ir 
organizācijā, mēs Latviju mīlam? Mīlam! Un es uz-
reiz – vai, man mamma neatļauj! Un Dzintra bija tā, 
kas atgriezās – «Vai, Tu mūs nodosi!» «Dzintra! 
Nekad dzīvē, nē! Es eju ar jums! Un nedomādama!» 
Nu noziegums man pret mammu, bet es tak ne-
varēju savus biedrus pamest.[..] Es pat riktīgi nezinu, 
kā viņa saucās, tā organizācija.»

Kādiem tas likās kā varens piedzīvojums, citiem, 
sevišķi puikām, iespēja «spēlēt kariņu», meklējot 
ieročus, ar ko tolaik bija pilni meži. Jāsecina, ka 
ieroču meklēšana bija izplatīta nodarbe puikām 
visus pēckara gadus arī bez iesaistīšanās kādā 
organizācijā. Tā daudzi savainojās vai gāja bojā, arī 
Alfona brālis. Tomēr neatkarīgā Latvijā augušie, 
izglītību un patriotisku audzināšanu ieguvušie jau-
nieši nespēja samierināties ar dzimtajai zemei un 
pilsētai nodarīto netaisnību un vēlējās rīkoties 
aktīvi.

Kad nu nekādi vadošie norādījumi grupas dar-
bībai netika doti, jaunieši rīkojās atbilstoši savai 
saprašanai un iespējām. 

Pašrocīgi pārrakstīja LNJA statūtus, krimināllie-
tas materiāli glabā Dzintras rokrakstu, kādā viņa 
pārrakstījusi ne vien LNJA, bet arī vecākiem jau-
niešiem domātos Latvju Nacionālās Apvienības 
statūtus.

Grupas biedri uzrunāja citus jauniešus pievie-
noties LNJA un atrunāja šaubīgākos skolasbiedrus 
no stāšanās komjaunatnē, emocionāli vēršoties pret 
tiem, kas jau bija iestājušies, pat solot aktīvākajiem 
komjauniešiem ar fizisku izrēķināšanos. Viens šāds 
«sodāmais» bijis vēlākais laikraksta «Cīņa» redak-
tors, bet tolaik Valkas apriņķa laikraksta «Mūsu 
zeme» atbildīgais redaktors, viens no pirmajiem 
Valkas komjauniešiem, Ilmārs Īverts, kam jaunieši 
grasījušies uzmaukt piķa maisu galvā, tas gan nav 
ticis paveikts. Traucējot mācību stundu norisi, sko-
lēni protestēja pret padomju varai lojāliem sko-
lotājiem, tāds, piemēram, bijis 1945./1946.mācību 
gada Valkas pilsētas 1.vidusskolas direktors un 
ģeogrāfijas skolotājs Alfrēds Indriksons. Jaunieši 
pat bija iecerējuši skolas direktoram, kurš, kā pie-
metina Lilita «pie kam bija sarkanais partizāns», 
nosūtīt brīdinājuma vēstuli, lai viņš nekavējoties 
pārtrauc sadarbību ar padomju varas orgāniem.

Grupas puiši meklēja un vāca munīciju un ieročus 
(tie gan pārsvarā nebija lietošanas kārtībā), ko vēlāk 
varētu nodot nacionālajiem partizāniem, lai gan 
par viņu esamību un atrašanas vietu nevienam no 
jauniešiem skaidru ziņu nebija. Vēlāk, aresta laikā, 

Teksts: Kristīne Rotbaha, LU Literatūrzinātnes, 
folkloristikas un mākslas studiju programmas doktorante, 
VDK zinātniskās izpētes komisijas stipendiāte

Alkas pēc brīvības – dzīvības cena.

Nacionālās jaunatnes pretošanās    kustība Valkā 1945.gadā
Dzintras Purviņas piemiņai

Dzintras vecāku šķūnītī, kopā ar statūtiem un di-
viem karogiem Latvijas nacionālajās krāsās, atras-
tas un izņemtas arī vairākas patronas, tās apsūdzībai 
kalpoja kā lietiskie pierādījumi pretpadomju dar-
bību un «valsts nodevības» inkriminēšanā. Tomēr 
Raiņa ielas mājas bēniņos paslēptie ieroči un mu-
nīcija netika atrasti, tie tur paslēpti glabājās visus 
okupācijas gadus, līdz, veicot mājas remontu, tos 
turpat atrada mājas īpašnieks. Alfons teica, ka par 
šiem ieročiem zinājuši tikai viņi abi ar Dzintru, 
tomēr ne viens, ne otrs neskaitāmo pratināšanu 
laikā nav izpļāpājies: «Es visu Dzintrai stāstīju un 
viņa man visu, un par to visu čeka neko neuzzināja. 
Citiem ko stāstīja, viss nāca gaismā. Dzintrai tās pa-
tronas bija te Raiņa ielā uz bēniņiem, tās arī nekad 
neatrada.»

Kopējās sanākšanas reizēs, ko rīkoja pie kāda no 
biedriem, arī pie Dzintras Raiņa ielā 19, dziedāja tad 
jau aizliegtas dziesmas un lasīja no skolas mācību 
vielas izslēgtas grāmatas. Dziesmu, kādas padomju 
varai nebija tīkamas, dziedāšana nebija nekas ne-
pierasts Dzintras ģimenē, tās turpināja dziedāt arī 
vēlāk ģimenes svinību reizēs pie galda. Man koši 
atmiņā skan, kā opaps kopā ar abiem dēliem rauj 
vaļā: «latviet’s biju, latviet’s būšu, latviet’s mūžam 
palikšu…» Dzintras brālis Juris atminas, ka, lai arī 
viņa mammīte pēc Dzintras traģēdijas kļuva klu-
sāka, bailes no turpmākām represijām tomēr 
neņēma virsroku pār latvisko stāju. Viņai kā bijušajai 
aizsardzei (šis fakts parādās arī kādā no Dzintras 
pratināšanas Rīgas stūra mājā protokoliem), kas 
saņēmusi pateicību par darbību organizācijā no Lat-
vijas Republikas prezidenta Kvieša (pateicības vēs-
tuli viņa rūpīgi glabāja līdz pat mūža galam), un 
kuras meita par pretpadomju darbību jeb kā kri-
mināllietā norādīts – dzimtenes nodevību – repre-
sēta, gan bija iemesls izvairīties no sabiedriskām 
aktivitātēm. Juris atminas, ka mammīte ļoti ne-
labprāt kurp devusies vai rīkojusi lielākas svinības 
mājās, vislabprātāk laiku pavadījusi ar saviem pa-
likušajiem trim bērniem. Viņai ļoti patika bērni, 
visu savu darba mūžu viņa pavadīja, auklējot gan 
bērnudārza, gan paziņu bērnus.

Tomēr visaktīvāk LNJA Valkas grupas jaunieši 
sprieda, kā atzīmēt tuvojošos 18.novembri. Varbūt 
nejaušība, varbūt apzināta, motivēta rīcība bija sko-
lotājas Pences un 12.klases skolēnu izvēle rīkot sko-
las žetona vakaru tieši 17.novembrī. 

Tuvojoties šim pasākumam, grupas biedri or-
ganizēja vairākas sapulces, kurās lēma par veica-
majām aktivitātēm. Jaunieši nolēma sakopt un iz-
rotāt Brīvības cīnītāju kapus, rakstīt proklamācijas 
uz Valkas pilsētas namu sienām un sētām, izvietot 
sarkan-balti-sarkanos karodziņus vairākās vietās 
pilsētā. Tā kā 1945.gadā 18.novembris iekrita brīv-
dienā, jau iepriekšējos vakaros grupas zēni, tai 
skaitā Alfons ar draugiem Vidāru Andersonu un Il-
gvaru Broku, ar krāsainiem krītiņiem uz dzīvojamo 
namu un pilsētas slimnīcas sienām rakstīja uzsau-
kumus: «Pieminiet 18.novembri!», «Dievs, svētī Lat-

viju!» u.c. 
Vairāki lauku apvidus grupas biedri brīvdienās 

bija devušies mājup, pilsētā palika tikai valcēnieši, 
tai skaitā Dzintra. Tiem tad arī krita pienākums 
veikt aktīvās darbības. Dzintra jau savlaicīgi bija 
darinājusi vairākus karodziņus gan izkrāsojot 
lielāku papīra sloksni Latvijas nacionālā karoga 
krāsās, gan baltajai strēlei piešujot sarkana auduma 
malas, kāds nu sarkana toņa audums bija pieejams. 
Pāris no tiem netika izmantoti, tos, pēc skolotājas 
aresta, Dzintra paslēpa, kratīšanas laikā tos atrada 
VDTK operatīvie darbinieki. Šie Dzintras gatavotie 
karogi ar pratināšanas laikā pašrocīgi veikto uzraks-
tu «Izgatavoju es. Dz.Purviņš» glabājas Latvijas 
Valsts vēstures arhīvā krimināllietas materiālos.

1945.gada 17.novembra vakarā, pēc žetonu vakara 
balles, LNJA jauniešu ceļš neveda no skolas tieši uz 
mājām. Daži no viņiem devās uz Brīvības cīnītāju 
kapiem, sakopa un ar mētru vainadziņiem un vijām 
izrotāja kritušo karavīru kapu kopiņas un pie-
minekli brīvības cīnītājiem (to paša, kuru padomju 
varas pārstāvji vēlāk saspridzināja un noraka grāvī 
otrpus ceļam). Tur pat piestiprināja arī vienu no 
pašgatavotajiem sarkan-balti-sarkanajiem karogi-
em. Šī rīcība pamatīgi izbiedēja varas orgānus, kas 
notikušajā vainoja nacionālos partizānus. Neviens 
nevarējis iedomāties, ka to paveikuši bērni. Alfons 
atminas, ka vēl 18.novembra vakarā tur stāvējuši 
bruņoti vīri, gaidot «mežabrāļus».

Otra grupiņa, ieskaitot Dzintru un Lilitu, devās 
izlikt karogu Valkas pilsētas laukumā, uz kioska, 
kas atradās tieši pretī toreizējai Valkas apriņķa pa-
domes ēkai. Kāds tikmēr stāvēja sardzē. Arī rakstot 
proklamācijas, kāds vienmēr stāvēja sardzē ielas 
galā, lai savlaicīgi brīdinātu par nācējiem. 

No krimināllietas materiāliem grūti objektīvi 
spriest, kurš konkrēti veicis kuras darbības. Pro-
tokolos liecības ir juceklīgas, pretrunīgas, vairākas 
frāzes ir tipveida un padomju ideoloģijai atbilstošā 
leksikā. Dzintras pirmās nopratināšanas protokolā 
lietots izteiksmes stils, īsti neatbilstošs tālaika jau-
natnes leksikai, proti – «Meiri organizācijā sa-
vervējām es un Vēvere Judīte». Visas liecības 
rakstītas krievu valodā, izņemot Alfona un Judītes 
pašrocīgi rakstītās atzīšanās. Jānorāda, ka visi bērni 
krievu valodu nepārvaldīja vai zināja minimāli, 
pratināšana notikusi ar tulka palīdzību, lai gan 
intervētie atzīst, ka tulkošana notikusi minimāla. 
Kā intervijās secināja Alfons un Lilita, izmeklētājiem 
jau viss bijis zināms, viņi tikai prasījuši apstipri-
nājumu. Visa izmeklēšana un vēlākā tiesas prāva 
bija represīvās varas izrāde, imitācija, kuras mērķis 
bija iebiedēt ne tik daudz jau aizturētos pretpa-
domju kustības dalībniekus, bet tieši palicējus, 
tādējādi preventīvi novēršot pretestības turpinājumu, 
vismaz jauniešu vidū.

Pēc 18.novembra nekādas aktīvas darbības no 
LNJA Valkas grupas puses nesekoja. Grupai pie-
trūka organizētas vadības, kas norādītu uz kon-
krētiem mērķiem un sniegtu konkrētus uzdevu-
mus. Kontaktu ar nacionālajiem patriotiem nebija 
un, ja vēl puiši turpināja meklēt ieročus, tad arī tās 
var uzskatīt tikai par pēckara zēnu izklaidēm. Skolā 
tuvojās ceturkšņa nobeigums un visi pievērsās 
mācībām. Dzintras pierakstos, kas glabājas ģimenes 
arhīvā, saglabājies mācību stundu un atzīmju 
fiksējums.  Iespējams, jaunieši uzskatīja, ka ir iz-
darījuši visu, ko varējuši un pagaidām neko vairāk 
aktīvi darīt nav iespējams. Tomēr domas un sav-
starpējās sarunas par brīvu Latviju nebeidzās.

Tā tas, iespējams, arī būtu palicis, ja ne sekojošie 
notikumi, kuru vaininieki nebija LNJA Valkas gru-
pas jaunieši un likumsakarības, kas izraisīja ķēdes 
reakciju. Faktiski laikā, kad Valkā vēl tikai or-
ganizējās LNJA grupa, Viļakas grupa jau bija 
likvidēta, visi tās biedri arestēti. Rīgā bija arestēta 
arī Valkas skolotājas Lūcijas Pences draudzene Mar-
garita Bratuškina. Caur viņu jau novembrī izgāja uz 
Penci, iespējams, ka bija pat zināmi visu grupas 
dalībnieku vārdi, kurus Pence bija uzskaitījusi 
vēstulē, ko ar sakarnieces palīdzību novembra vidū 
sūtīja Bratuškinai. Šo vēstuli pārtvēra Bratuškinas 
Rīgas dzīvoklī pēc viņas aresta izvietotie čekisti. 
Tomēr aresti nesekoja. Un, iespējams, nebūtu 
sekojuši arī pēc grupas aktivitātēm 18. novembra 

sakarā, lai gan par grupas pastāvēšanu bija zināms 
plašāk, jo ne visi uzrunātie tajā iestājās.

Lai arī jauniešiem nacionālie partizāni palika 
vien nostāstos, tie tomēr bija reāli un darbojās aktīvi. 
1945.gada 4.decembrī Valkā tika sašauta kāda parti-
jas darbiniece. Vainīgie netika notverti un padomju 
varas iestādes meta aizdomu ēnu pār LNJA Valkas 
grupu, kas jau atradās viņu redzeslokā. Grupu cen-
tās apsūdzēt gan par šo uzbrukumu, gan terorisma 
mēģinājumu, ko gan vēlāk atcēla.

5.decembrī arestēja skolotāju Lūciju Penci. 7.de-
cembra vakarā tika arestēti visi trīspadsmit grupas 
jaunieši – Alfons Meiris, Judīte Vēvere, Vidārs An-
dersons, Ausma Poga, Modris Rudītis (miris Kara-
gandas apgabala Stepes nometnē 1950.gada 7.martā), 
Dzintra Purviņa (mirusi Tomskā, 1946.gada 13.de-
cembrī), Olga Rosicka, Vizbulīte Radziņa, Elza Ka-
gaine (vēlākā pazīstamā filoloģijas doktore, Ērģemes 
apvidvārdu vārdnīcas autore), Ilgvars Broks, Lilita 
Plotniece un Gaida Labsvīra, veicot kratīšanu viņu 
dzīves vietās. Dažas dienas vēlāk tika arestētas arī 
abas sakarnieces Brunhilde Pūce un Velta Lielause. 
Turpinājumā sekoja vairākkārtīgas nopratināšanās, 
fiziskas un morālas ciešanas Valkas un Rīgas čekā 
un ceļā uz to. Neziņa, bailes, asaras. Tiesa.

Ar 1946.gada 15.marta Latvijas PSR Iekšlietu tau-
tas komisariāta kara tribunāla spriedumu visi 
jaunieši tika notiesāti ar brīvības atņemšanu uz 8 
līdz 10 gadiem, skolotāja – uz 20 gadiem, nosūtot uz 
labošanas darbu lēģeriem un mazgadīgo kolo-
nijām. 

Faktiskais izsūtījums vairākiem jauniešiem ilga 
krietni ilgāku laiku, jo pēc soda izciešanas jaunieši 
tika pasludināti par valsts nodevējiem un turpinājās 
nometinājums. Dzintrai alkas pēc brīvības bija 
dzīvības cenā, viņa «labošanos» padomju totalitārajā 
manierē izturēja 7 mēnešus. Kā viena no jaunākajām, 
kurai tiesas dienā vēl nebija 16 gadu, Dzintra tika 
nosūtīta uz mazgadīgo noziedznieku koloniju 
Tomskā. Pat domās kļūst baisi, iedomājoties to gaišo, 
maigo, skaidras sirds un prāta meiteni, kādu to pie-
min viņas draugi un atceras jaunākie ģimenes bērni, 
tādā baisā vietā un nenormālos apstākļos. Draudzene 
Lilita 1947.gada 16.marta vēstulē uz mā-jām raksta: 
«15.marts, šī bija diena, kurā Dzintra lūdza aizvest 
mīļus sveicienus savai māmiņai. Tad es smējos, bet 
tagad saprotu savu nabaga drau-dziņu.

Latvijas Republikas Satversmes preambulā no-
stiprināts Latvijas tautas pienākums pieminēt svešo 
varu upurus, nosodot komunistisko un nacistisko 
totalitāro režīmu un to noziegumus. Šogad aprit 70 
gadi kopš notikumiem, kad viens no šiem režīmiem 
divpadsmit Valkas jauniešiem atņēma jaunību, dz-
imteni un brīvību, diviem no viņiem – Dzintrai 
Purviņai un Modrim Rudītim – arī dzīvību. Piemi-
ņai un atmiņām par tiem, kas atdevuši savu dzīvību 
par Latvijas valsts pastāvību, nav noilguma, tāpat 
kā nav noilguma totalitāro režīmu pastrādātajiem 
noziegumiem. 

Piespiežoties pie ābeles, kas, skaisti noziedējusi, 
nu briedina ābolu ražu, pieminam meiteni, gaišu kā 
ābeļzieds, kura tika iemīta nežēlīga režīma dubļos, 
izpostīta, pazudināta. Tikai par to, ka bija domājusi 
un rīkojusies, kā bērnībā tika audzināta ģimenē, 
skolā, valstī, iestājoties par šīs valsts – brīvas Latvi-
jas pastāvību, nesamierinoties ar acīm redzamu 
netaisnību un vardarbību. Šo piemiņas rakstu vēlos 
noslēgt ar Lilitas Taišetā rakstīto vēstuli mātei 
Latvijā, kur vēstīts par Dzintras likteni.

Nu jau diemžēl vairs nav neviena cita, kam jautāt 
par Dzintras ceļu un tā beigām. Arī Elga Kagaine, 
kas bija kopā ar Dzintru Tomskā, ir viņsaulē. Žēl, tik 
žēl, ka krietni, krietni agrāk, kad vēl bija iespēja 
parunāties, neuzmeklēju Elgu Kagaini. Varbūt kāds, 
kurš lasa šo rakstu, ir bijis kopā ar Dzintru Purviņu 
no 1946.gada marta līdz decembrim?...

Ar pilnu Mg. iur., Mg. philol. Kristīnes Rotbahas 
pētījuma «Latvju Nacionālās Jaunatnes Apvienības Val-
kas grupa (1945): atmiņu mantojums» tekstu iespējams 
iepazīties tīmeklī: http://www.lu.lv/fileadmin/user_up-
load/ lu_portal/projekti/vdkkomisija/VDKkomisija_
raksti_1sejums_Totalitarisma-sabiedribas-kontrole-un-
represijas_2016-03-30marts.pdf z

Dzintra Purviņš 20.gs. 40.gadu sākumā Valkā. 
Autores privātais arhīvs.

Alfons Meiris un Ilgvars Broks. 1947.gadā Arhangeļskas 
ATK Konvejerciems. A.Meira privātais arhīvs.

Alfons Meiris
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PRECIZĒJUMS
«2016. gada 30. jūnija Valkas novada domes sēdē pieņemtie lēmumi»

Apstiprināt Valkas Mākslas skolas mācību maksu 
studijas audzēkņiem EUR 7,44 (bez PVN) mēnesī.

1. Stipendiju piešķiršanas mēr-
ķis: 
1.1. rosināt Valkas novada jau-
niešus apgūt novadā nepiecieša-
mas specialitātes; 
1.2. veicināt Valkas novada jau-
niešu atgriešanos strādāt novadā. 
2. Valkas novada dome 2016./ 
2017. akadēmiskajā gadā piešķir 
stipendijas sekojošās specialitātēs 
studējošajiem studentiem: 
2.1. mūzikas pedagogs ar specia-
lizāciju vokālais pedagogs vai 
akordeona spēle, vai sitaminstru-
mentu spēle, vai pūšaminstru-
mentu spēle, vai klavierspēle; 
2.2. angļu valodas skolotājs; 
2.3. krievu valodas skolotājs; 
2.4. mūzikas skolotājs; 
2.5. igauņu valodas speciālists; 
2.6. speciālās izglītības skolotājs; 
2.7. pirmsskolas skolotājs; 
2.8. sākumskolas skolotājs; 
2.9. futbola treneris; 
2.10. arhitekts; 
2.11. cita novadam nepieciešamā 
specialitāte. 
3. Pretendentiem, kuri vēlas sa-
ņemt stipendiju, Valkas novada 
domē jāiesniedz šādi dokumenti: 
3.1. domei adresēts personīgs ie-
sniegums, kurā norādīta infor-
mācija
1) par pretendentu (vārds, uzvārds, 
deklarētā dzīves vieta, telefona nu-
murs, e-pasta adrese, bankas konta 
rekvizīti),
2) par izglītības iestādi (nosau-
kums, mācību programma, iegūsta-
mā kvalifikācija, mācību uzsākšanas 
gads, mācību veids, mācību ilgums) 
un 

3) apliecinājums stāties darba at-
tiecībās Valkas novada pašvaldī-
bās iestādē vai ar pašvaldības iz-
raudzītu darba devēju vai turpi-
nāt esošās darba attiecības mācī-
bu laikā; 
3.2. izziņa no mācību iestādes – 
1.kursa studentiem par preten-
denta uzņemšanu studiju prog-
rammā 2016./2017. akadēmiskajā 
gadā vai pārējiem par pretenden-
ta studiju plāna/programmas iz-
pildi 2015./2016. akadēmiskajā 
gadā. 
4. Dokumenti jāiesniedz līdz 
2016.gada 14.oktobrim priekšsē-
dētāja sekretariātā Beverīnas 
ielā 3, Valkā. 
5. Ar normatīvajiem dokumen-
tiem var iepazīties Valkas novada 
mājaslapā www.valka.lv sadaļā 
Pašvaldība-> Dokumenti -> Do-
mes sēdes 
* 2012.gada 27.septembra lē-
mums – noteikumi nr.2 «Kārtība, 
kādā Valkas novada dome piešķir sti-
pendijas studējošajiem novada jau-
niešiem», ar grozījumiem 2014.
gada 29.maijā, 2014.gada 31.jūlijā, 
2015.gada 24.septembrī. 
* 2016.gada 30 jūnija lēmums 
«Par 2016./2017. akadēmiskajā gadā 
atbalstāmām studiju programmām.»
6. Kontaktpersona: Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes no-
daļas vadītājs Rolands Rastaks, 
tel. 25779961, e-pasts: Rolands.
rastaks@valka.lv, Semināra iela 9, 
15.kab. 

Valkas novada domes
priekšsēdētājs V. A.Krauklis 

Pielikums Valkas novada domes 
2016.gada 15.augusta rīkojumam Nr.78–v 

 Valkas novada stipendiju konkurss novada 
studējošajiem jauniešiem 2016./2017.akadēmiskajā gadā

• Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas no-
vadgrāvju statusu Meliorācijas kadastrā reģistrē-
tajam novadgrāvim Nr.5452821:14, Kārķu pagastā, 
Valkas novadā.
• Izbeigt Valkas novada domes Zemes komisijas 
darbību daļā, kas saistīta ar zemes īpašuma tiesību 
atjaunošanu, zemes pieprasījumu izskatīšanu un 
zemes reformas pabeigšanu.
• Izstrādāt un iesniegt Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa «Teri-
toriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritori-
jas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām» otrajā projektu iesniegumu atlases 
kārtā projekta iesniegumu «Ražošanas teritorijas 
izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā».
• Pilnveidot Valkas novada teritorijas plānojuma 
2016. – 2027.gadam redakciju. Nodot publiskajai ap-
spriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Val-
kas novada teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gadam 
otro redakciju.
• Piešķirt J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai EUR 
3004,53 mēbeļu iegādei.
• Izmantot pirmpirkuma tiesības uz Pirkuma ob-
jektu Valkā, Tālavas iela 12, kas sastāv no zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0112, pla-
tība 0,3614 ha un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 
9401 001 0112 001, 9401 001 0112 002 un 9401 001  
0112 003, un pirkt minēto nekustamo īpašumu par 
Pirkuma līgumā norādīto pirkuma maksu EUR 
12 000,00.
• Apstiprināt 2016.gada 6.jūlija Izsoles protokolu 
Nr.1. par nekustamā īpašuma – Valkas pagastā 
«Vecrāmji 2», kadastra numurs 9488 013 0048, iz-
soles gaitu, ar nosolīto summu par izsoles objektu - 
EUR 4157,00.

• Uzsākt atsavināšanas procedūru Valkas novada 
domes nekustamajam īpašumam – dzīvoklim *** 
ielā ***, dzīvoklis ***, Valkā, ar kopējo platību 53,3 
m2 un tam piesaistītajām 533/21869 domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kop-
īpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes 
gabala, nosakot atsavināšanas veidu: atsavināšana 
par brīvu cenu.
• Lūgt Zemkopības Ministriju izvērtēt situāciju un 
likumdošanā noteiktajā kārtībā nodot bez atlīdzības 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0273 
13,58 ha platībā, kas ietilpst nekustamā īpašuma 
«Valsts mežs 94660050272», kadastra Nr.9466 005 0272 
sastāvā, likuma «Par pašvaldībām» 15.panta pirmās 
daļas 2.punktā minēto pašvaldības autonomo 
funkciju realizēšanai – gādāt par savas ad-
ministratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, re-
konstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu 
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgais-
mošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas 
kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto 
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un 
uzturēšana).
• Izstrādāt un iesniegt Eiropas Sociālā fonda 9.2.4. 
specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieejamību 
veselības veicināšanas un slimību profilakses paka-
lpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās at-
stumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem» 
9.2.4.2. pasākumam «Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei» pro-
jekta iesniegumu «Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi Valkas novadā».
• Pārdot par brīvu cenu Valkas novada domes 

transportlīdzekļus:
– Vieglo automašīnu – Dodge Grand Caravan, 
valsts reģistrācijas numurs FA 9572, nosacītā cena: 
EUR 200,00 ieskaitot PVN;
– Vieglo automašīnu – Opel Vectra Caravan, valsts 
reģistrācijas numurs GD 2511, nosacītā cena: EUR 
270,00 ieskaitot PVN;
– Traktora piekabi – cisternu – JKV 1/1 - / HTS 
100.27 TGL Fortschritt /, valsts reģistrācijas numurs 
P 9351 LT, nosacītā cena: EUR 1950,00  ieskaitot 
PVN.
• Iestāties biedrībā «Gaujas ilgtspējīgas attīstības 
biedrība».
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR 55 996,79 izdevumi-
em Valkas novada prioritāro investīciju projektu 
īstenošanai no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma 
atmaksu. z

2016.gada 29.jūlija Valkas novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Izdevumi Valkas novada prioritāro 
investīciju projektu īstenošanai 2016.g.

1. Valkas novada dome: Viestura ielas pārbūve Val-
kas pilsētā – 14 662,61 EUR ar PVN.
2. Valkas novada dome: Valkas novada pašvaldības 
grantsceļu bez cietā seguma pārbūves projektēšana 
– 13 609,78 EUR ar PVN.
3. Valkas novada dome: Multifunkcionāla jaunatnes 
iniciatīvu centra izveide Valkā, būvniecība 2.kārta 
– 20 239,82 EUR ar PVN.
4. Valkas novada dome: Tehniskā projekta «Au-
toceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas 
pilsētā par Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas 
līdz Zemgales ielai» aktualizācija – 7484,58 EUR ar 
PVN
Kopā: 55 996,79 EUR ar PVN. z

Pamatojoties uz Valkas novada do-
mes noteikumiem «Par stipendi-

jas piešķiršanu novadā deklarētajiem 
jauniešiem, kuri studē kādā novadam 
nepieciešamā specialitātē», ir sākusies 
pretendentu pieteikšanās. 

Katru gadu ar domes lēmumu tiek 
noteiktas šīs nepieciešamās specialitā-
tes. 

Pašvaldības stipendiju maksā 10 mē-
nešus pilnā akadēmiskajā gadā. Pēc 
studiju beigšanas jaunietim ir jāstrādā 
novada izglītības iestādē tik mēnešus, 
cik ir saņēmis stipendiju. Stipendiju var 
saņemt arī strādājošs un studijas uzsā-
cis jaunietis. Stipendijai var pieteikties 
arī studējošie jaunieši (jebkura kursa 
studenti).

Kopš 2012.gada novadā ir piešķirtas 
14 stipendijas. 2016.gadā pašvaldības 
budžetā šim mērķim ir ieplānots gan-
drīz EUR 800. Stipendijas lielums ir 35% 
vai 25 % no minimālās mēnešalgas sti-
pendijas piešķiršanas brīdī. Šogad pil-

na laika klātienes studentam pašvaldī-
bas stipendija ir EUR 129,50, nepilna 
laika studentam ir EUR 92,50.

Diemžēl nav cerētās atdeves un jau-
nie speciālisti - pedagogi pēc studijām 
neatgriežas Valkā. Valkā paliek jau strā-
dājošie pedagogi, kuri studējot iegūst 
nepieciešamo kvalifikāciju.

Piemēram, Valkas pilsētas stipendiju 
2012.gadā saņēma 2 jaunie speciālisti, 
bet šie šobrīd nestrādā Valkā, ir atmak-
sājuši stipendiju vai atstrādājuši noteik-
to laiku. Vairāki stipendiāti ir atteiku-
šies no stipendijas, un neturpinās savas 
darba gaitas Valkas novadā. Par neno-
strādāto laiku ir jāatmaksā saņemtā sti-
pendija. 

Šobrīd 5 stipendiātes strādā par 
pirmsskolas skolotājām un vienlaicīgi 
studē. Strādā un studē arī profesionālās 
ievirzes mūzikas skolotāja. 

Ja tu studē vai sāksi studēt kādu no 
Valkas novadam nepieciešamām spe-
cialitātēm, droši nāc uz piesakies sti-
pendijai, iesniedzot dokumentus līdz 
2016.gada 14.oktobrim priekšsēdētāja 
sekretariātā Beverīnas ielā 3, Valkā. z

Ir sākusies 2016.gada pieteikšanās 
stipendijām novada studējošajiem

Teksts: Rolands Rastaks, Valkas novada 
Izglītības, kultūras, sporta,
jaunatnes nodaļas vadītājs

Tiesības saņemt vienreizēju pa-
balstu mācību piederumu iegā-

dei EUR 15,00 ir trūcīgām ģimenēm, 
kuru bērni ir Valkas novada vispāriz-
glītojošo skolu 1. – 12.klases izglītoja-
mie. 

Pabalstu var pieprasīt vienreiz ka-
lendārajā gadā, laikā no 1.jūlija līdz 31.
oktobrim.

Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 
mācību piederumu iegādei EUR 15,00 ir 
daudzbērnu ģimenēm un aizbild-
ņiem, kuru bērni ir Valkas novada vis-
pārizglītojošo skolu 1. – 12.klases izglī-
tojamie. Pabalstu var pieprasīt vienreiz 
kalendārajā gadā, laikā no 1.jūlija līdz 

31.oktobrim.
Lai saņemtu pabalstu, ar iesniegumu 

jāvēršas Sociālajā dienestā Valkā Rūjie-
nas ielā 3D vai katrā pagastā pie sociālā 
darbinieka.

Katram Valkas novada skolu 1.kla-
ses skolēniem no pašvaldības līdzek-
ļiem pienākas dāvanu karte EUR 15,00 
vērtībā, kuras varēs saņemt skolās. 

Bērniem, kas mācās obligātās pirms-
skolas izglītības programmā Valkas no-
vada izglītības iestādēs no 5 gadu vecu-
ma pašvaldība nodrošina ēdināšanu 
par brīvu EUR 1,14 vērtībā, gan pašval-
dības, gan privātajos bērnudārzos. z

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācija par pabalstu un 
atbalstu mācību piederumu iegādei
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Vasarā Valkas novada 13 – 15 gadus veci jaunieši 
piedalījās piecu dienu Valsts Jaunatnes program-

mas atbalstītajā projektā «Paš-izaugsmes domnīca – Es 
to varu!». Projektu izstrādāja un realizēja Valkas 
ģimnāzijas pedagogi.

Projekta mērķis bija veicināt jau-niešu iesaisti ne-
formālās izglītības aktivitātēs, kas palīdz atraisīties, būt 
radošiem, veidot ieinteresētu attieksmi pret mācību pro-
cesu kopumā. Aktivitātēs jaunieši tika rosināti runāt 
par sevi, ieklausīties, iepazīt citus. Sadarbībā attīstījās 
līderības, ko-munikācijas un argumentācijas prasmes, 
kuras katram noder ikdienā reālajā dzīvē.

Projekta dalībnieki noskaidroja sev būtisko jautājumu 
loku par līderību un komunikāciju, izstrādāja idejas un 
izveidoja instalācijas par tēmu «Es esmu tilts...», no-
klausījās Valkas Award vie-nības vadītājas Tijas Bērtiņas 
un dalībnieku Maira, Roberta, Alises un Kitijas stās-
tījumu par jauniešu pašaudzināšanas programmu 
Award, veidoja pārskatu, iesaistījās diskusijā.

Jauniešiem tika dota iespēja attīstīt sadarbības pras-
mes saskarsmes un komunikācijas spēlēs, mācīties 
stāstīt, klausīties un uzdot jautājumus radošajā sarunu 
domnīcā «Katram stāstam sava kārts». 

Uz projektā iesaistītajiem dalībniekiem paliekošu ie-
spaidu atstāja izglītojošā ekskursija uz AHHA centru 
Tartu.

Radošajā meistardarbnīcā – «Mana ideja – mans biz-
ness» jaunieši pārrunāja tēmas: kas ir bizness, kas nod-
arbojas ar biznesu, kādam jābūt uzņēmējam, vai visi var 
būt uzņēmēji? Dalībnieki izspēlēja biznesa spēli «Ak, šī 
dzīve!», radīja savas biznesa idejas. Neaizmirstams 

pasākums bija «Nakts trasīte», kur aktivitātes plānoja 
paši dalībnieki. Grupu izstrādātie kontrolpunkti katrs 
bija ar savu mērķi – sportiskas, intelektuālas, radošas, 
jautras akti-vitātes ar nelieliem baiļu elementiem.

Noslēguma nodarbībā «Lidojums nākotnē» katrs da-
lībnieks izveidoja savu pašizaugsmes vīziju «Es to varu», 
to vizualizēja savā «ceļa maisā».

Jaunieši atzinīgi novērtēja projekta aktivitātes un 
atzina, ka kopā pavadītais laiks veicināja prasmes dar-
boties komandā un radīt idejas, izteikt savu viedokli un 
uzklausīt citus, drošāk runāt publikas priekšā. Veidojās 
pārliecība, ka var pār-varēt nedrošību, ka vajag noticēt 
sev.

Jaunieši secināja, ka, darbojoties projektā, ļoti inte-
resanti un lietderīgi pavadīja laiku.

Projektā iesaistītie pedagogi Dace Langenfelde un Ira 
Silāja saka viņiem «paldies» par ieinteresētu un radošu 
darbošanos projekta aktivitātēs. z

Valkas novada jaunieši piedalījās Valsts Jaunatnes programmas 
atbalstītajā projektā «Pašizaugsmes domnīca – Es to varu!» 

«Pašizaugsmes domnīca – Es to varu!»
Teksts: Dace Langenfelde, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 
projektu koordinatore

9.augustā Valkas novada domes kooperāci-
jas speciāliste Sniedze Ragže, lauku tūris-

ma speciāliste Sandra Pilskalne, Tūrisma infor-
mācijas biroja vadītājs Dainis Čapiņš un sabied-
risko attiecību speciāliste Aksana Markoviča vie-
sojās pie Valkas novada mājražotājiem, lai atjau-
notu un papildinātu Valkas novada domes un 
Tūrisma informācijas biroja mājaslapas ar infor-
māciju par nozīmīgākajiem mājražotāju apskates 
objektiem mūsu novadā. 

Tepat netālu no Valkas, 1,5 km no Zāģezera at-
rodas piemājas saimniecība «Kalnbundas», kur 
piedāvā aktīvo tūrismu. Interesentiem pieejama 
kempinga un ugunskura vieta, kā arī izjādes ar 
zirgiem profesionāles Laimas Lāces uzraudzībā. 
Ziemas sezonā ir iespēja pavizināties zirgu vilktās 
ragavās. Ja ir vēlme apgūt iemaņas jātnieku spor-
tā, šī ir īstā vieta, kur treneris jūs izskolos par kār-
tīgu jātnieku. Kontaktpersona: Laima Lāce, e-pasts: 
laima_lace321@inbox.lv, tālrunis +371 26543796.

Ērģemes pagasta «Dambīšos» saimnieko au-
dēja Līvija Kreile, viņa pieņem individuālos pa-
sūtījumus. Vasarā aušanai atliek mazāk laika, jo 
Līvijas diena kopā ar ģimeni paiet pašu zemnie-
ku saimniecības darbos, bet ziemā gan, mājražo-
tāja pievēršas savai «sirdslietai», izgatavo austas 
segas, villaines, tautiskos brunčus un svārkus, 
galda salvetes, dīvānu un krēslu pārvalkus, plecu 
apmetņus, puišu un vīriešu taureņus, u.c. Kontakt-
persona: Līvijas Kreile, livijakreile5@inbox.lv , tāl-
runis: +371 26673551.

Kārķu pagasta «Jaunrozēnu» īpašnieki Mārī-
te un Ģirts Kalniņi plāno septembrī piesaistīt 
tūristus ar Veckārķu muižas ledus pagraba izrā-
dīšanu. Tūrisma objektam pašlaik top jaunas dur-
vis un trepes. Interesentiem būs iespēja apskatīt 
galdnieku darbarīku kolekciju un nobaudīt seno 
Kārķu nacionālo ēdienu «plakšu putru». Šī burvī-
gā un interesantā objekta īpašnieki nākamajā se-
zonā plāno tūristiem piedāvāt ne tikai leduspa-
graba un muižas ēku apskati, bet arī telts un 
ugunskura vietas, būs iespēja iegādāties amatnie-
cības izstrādājumus. Brīvajā laikā Mārīte auž krā-
sainu lupatu deķus, kurus turpat var arī iegādāties. 
Kontaktpersonas: Mārīte Kalniņa, Ģirts Kalniņš, 

Kārķu pagasts «Jaunrozēni», marite.kalnina@inbox.
lv, kalnains_girts@inbox.lv, tālrunis: +371 
28619997.

Kārķu pagasta piemājas saimniecības «Lej-
nieki» īpašniece Balva Ziediņa nodarbojas ar 
dažādu mājas sieru izgatavošanu. Saimniecei ir 
ilgstoša pieredze, strādājot piena lopkopības un 
graudkopības nozarē. Šobrīd saimniecība mainī-
jusi darbības virzienu un uzsākusi mājražošanu 
- viss piens, kas iegūts no gotiņas vārdā Saule, 
tiek pārstrādāts, gatavojot sieru ar dažādām pie-
devām (dillēm, baziliku, papriku, ķimenēm u.c.), 
siera bumbiņas un biezpienu. Piedāvājumā ir arī 
svaigpiens. Tūristiem un visiem, kuriem interesē 
siera pagatavošanas process, ir iespēja piedalīties 
siera siešanas procesā, degustācijās, produkcijas 
iegādē. Kontaktpersona: Balva Ziediņa, iepriekš 
pieteikties pa tel. +371 28396672.

Piemājas saimniecības «Rudzīši» īpašnieku 
Annas Tropas un Artura Bērziņa saimnieciskās 
darbības virzieni ir ļoti daudzveidīgi. Saimniecī-
ba nodarbojas ar dažādu mājputnu (dažādu sugu 
vistu, zosu, pīļu) un mājdzīvnieku audzēšanu, 
piedāvā putnu dārza un mājdzīvnieku apskati. 
Kā viens no interesantākajiem apskates objektiem 

ir sprogainās «Mangalica» cūkas, kas tautā ie-
sauktas arī par aitu cūkām. Tās ir izturīgākas par 
parastajām cūkām, un saimnieki nākotnē uz šādu 
eksotisku dzīvnieku turēšanu raugās cerīgi. 
Saimniecībai ir inkubators un līdz ar to putnu da-
žādību viņi papildina iegādājoties dažādu putnu 
sugu olas. Ekskursantiem ir arī iespēja iegādāties 
olas. Pietam saimniecība arī nodarbojas ar mal-
kas sagatavošanu un piegādi klientiem, piedāvā 
kokmateriālu izvešanas pakalpojumus, auto di-
agnostiku un remontu. Kontaktpersona: Anna 
Tropa, +37129718433, Arturs Bērziņš, +37129723323,  
e-pasts: rudzisi47@inbox.lv.

Valkas novada speciālisti turpinās iepazīt ar 
citu pagastu mājražotājiem, sniedzot informāciju 
par interesantākajiem, nozīmīgākajiem mājražo-
tāju apskates objektiem Valkas novadā. 

«Mums mājražotāji ir ļoti svarīgi. Uzskatu, 
viņu darbs ir neatņemama sastāvdaļa kopējā Val-
kas novada attīstībā un popularizēšanā. Ar šādu 
informāciju varēsim piesaistīt tūristus un tas ir 
galvenais mērķis. Obligāti turpināsim strādāt šajā 
virzienā», skaidro lauku tūrisma speciāliste Sand-
ra Pilskalne. z

Apciemo Valkas novada mājražotājus
Teksts un foto: Aksana Markoviča, Valkas novada 
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Piemājas saimniecības «Rudzīši» īpašnieku Annas 
Tropas un Artura Bērziņa saimnieciskās darbības 
virzieni ir ļoti daudzveidīgi: dažādu mājputnu un 
mājdzīvnieku audzēšana, un ne tikai. 

Brīvajā laikā Mārīte Kalniņa auž krāsainu lupatu deķus, 
kurus turpat Kārķu pagasta «Jaunrozēnos» var arī 
iegādāties.

17.septembrī, 
Valkas pil-

sētas stadionā notiks 
otrais novada mini-
futbola čempionāts. 

Pasākums notiek 
«Futbola diena 2016» 
ietvaros, kas visā Eiropā norisināsies 
no 10. līdz 17. septembrim.

Čempionātā piedalās komandas no 
Valkas pilsētas (vismaz 2 komandas), 
kā arī no Kārķu, Zvārtavas, Ērģemes, 
Vijciema un Valkas pagasta. Drīkst 
pieteikt komandu arī no cita novada.

Galvenais noteikums – spēlētājam 
jābūt vismaz 16 gadus vecam (ne jau-
nākam, kā 2000.gadā dzimušie).

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās līdz 
14.septembra plkst. 17.00 pa e-pastu: 
sports@valka.lv.

Spēles tiesās galvenā tiesneša nozī-
mēti tiesneši. 

Dalība – bez maksas.
Sīkāka informācija un pieteikuma 

anketa – sacensību nolikumā: www.
valka.lv, sadaļā sports. z

Aicina pieteikties 
komandas Valkas novada 
minifutbola čempionātam

Teksts:Kristīne Krastiņa, Valkas novada domes 
Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītāja
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Sporta skolā audzēkņus uzņem pamatojoties 
uz audzēkņa, viena no vecākiem (aizbildņa vai 
personas, kas viņu aizstāj) iesniegumu ar foto-
grāfiju, ārsta atzinumu par veselības stāvokli, 
uzrādot pasi vai dzimšanas apliecību. Stājoties 
mācību treniņu 3.apmācības gada grupā un ve-
cākajās grupās audzēknim jāizpilda uzņemša-
nas kontrolnormatīvi. Iesniegumus var saņemt 
Sporta skolā Valkā, Semināra ielā 27A vai pie 
trenera.

Audzēknim ir tiesības trenēties vienā profe-
sionālās ievirzes sporta izglītības programmā 
un apguvušiem programmu izsniedz «Apliecī-
bu par profesionālās ievirzes izglītību».

Valkas novada pašvaldības teritorijā dekla-
rētajiem profesionālās ievirzes sporta izglītības 
audzēkņiem ir tiesības saņemt kompensāciju 
100% apmērā par braukšanu no dzīvesvietas 
līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto 
sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažie-
rus. Kompensē izdevumus par personīgā 

transporta izmantošanu izglītojošā nokļūšanai 
līdz mācību iestādei un atpakaļ.

Kontaktinformācija:
• direktore Mudīte Gerke, tel. 64722046; 
26324114;
• metodiķe Lija Krūkliņa, tel. 64723942, e-
pasts: bjss@valka.lv z

Sportā

Sacensību seriāla «Val-
kas četrcīņa – 2016» 

trešā posma ietvaros sest-
dien, 13.augustā pie atpūtas 
vietas «Zāģezers», Valkā, 
aizritēja MTB jeb kalnu ri-
teņbraukšanas sacensības.

Sacensību seriāla «Valkas 
četrcīņa – 2016» mērķis ir 
popularizēt un veicināt 
sportiski aktīvu un veselī-
gu dzīvesveidu, nodarbojo-
ties ar sportu visu gadu.

Kalnu riteņbraukšanas 
sacensībās piedalījās 84 da-
lībnieki, kuri ieradās no 
Valmieras, Smiltenes, Nauk-
šēniem, Rīgas, Valkas, kā 
arī no kaimiņvalsts Igauni-
jas.

Sacensības notika ne ti-
kai pieaugušajiem, bet arī 
bērniem. Pieaugušie startē-
ja uz 42 km un 21 km gara-
jām distancēm, kā arī 10 km 
veselīgas tautas klases dis-
tancēm. Bērni startēja čet-
rās vecuma grupās, distan-
ces garums mazākajiem 
bija 600 m, lielākajiem bēr-
niem – 2 km. 

42 km distancē par sa-
censību absolūto uzvarētā-
ju kļuva Guntars Ceplītis 
no «Valmieras velo vienī-
bas», kas distanci veica 
1:13:55. Savukārt, sievietēm 
21 km distancē ātrākā bija 
Ma-dara Fūrmane no Val-
mieras ar rezultātu 0:42:49.  
Veselīgas tautas klasē jeb 10 km distancē par 
labāko tika atzīts Aldis Gromulis ar rezultātu 
0:23:58.

Pārējos rezultātus var apskatīt: www.valka.lv 

sadaļā sports – rezultāti un nolikumi.
Tiekamies «Valkas četrcīņa – 2016» noslē-

guma posmā – skrējienā «Apkārt Zāģezeram» 
jau 15.oktobrī. Starts plkst. 11.00, reģistrācija un 
numuru izņemšana no plkst. 9.30  – 10.40. z

Aizvadīts «Valkas četrcīņa – 2016» 
trešais posms MTB riteņbraukšanā

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

24.septembrī Valkas novada Bērnu – jaunatnes 
sporta skola organizē «1.Valkas novada 

BJSS kausu florbolā» U - 14 grupas jauniešiem. Turnīrs 
risināsies BJSS sporta zālē, Varoņu ielā 35B, Valkā.

Uz turnīru tiek aicinātas vispārizglītojošo skolu, 
sporta skolu un klubu komandas. 

Turnīra nolikums www.valka.lv sadaļā «Sports», 
«Rezultāti un nolikumi». 

Pieteikumus sūtīt: bjss@valka.lv vai pa tālruni: 
29403241 (Ilvars Rullis), 64723942 (Sporta skolas spor-
ta metodiķis).

Jaunajā 2016./2017.mācību gadā Valkas novada 
sporta skolas florbola nodaļa aicina gan zēnus, gan 
meitenes pievienoties florbolistu pulkam. z

Septembrī «Valkas novada 
BJSS kauss» florbolā

Teksts: Ilvars Rullis, Valkas novada BJSS florbola treneris

Programma Kods Mācību-treniņu grupas
FUTBOLS 20V 813 00 1 MT-2  2006. - 2007.g.dz.

MT-4  2004. - 2006.g.dz.
MT-7  2001. - 2 003.g.dz.

VIEGL-
ATLĒTIKA

20V 813 00 1 SSG  2007. - 2008.g.dz.
MT-1  2006. - 2007.g.dz.
MT-3  2005. - 2004.g.dz.
MT-4  2002. - 2003.g.dz.
MT-7  1999. - 2001.g.dz.

ŠAHS
20V 813 00 1 MT-2  2005. - 2007.g.dz.

ŠAUSANA 20V 813 00 1 MT-1  2004. - 2005.g.dz.
FLORBOLS 20V 813 00 1 SSG  2008. - 2009.g.dz.

MT-2  2006. - 2007.g.dz.
MT-4  2003. - 2005.g.dz.

11.augustā notika florbola «Vasaras kauss 
2016» 3.kārtas sacensības. Dalību ņēma 8 

komandas. 
Jaunākajā grupā uzvaru guva apvienotā komanda 

no Naukšēniem un Valmieras «Oxdog juniori» (Arvis 
Kamzols, Kristers Babris un Māris Parts), 2.vietu izcī-
nīja florbolisti no FK «Valka» (Arta Krista Rulle, Elvis 
Ābele, Klāvs Kārkliņš un Vjačeslavs Matvejevs), 3.vie-
tā palika komanda «Kaimiņš» (Dāvis Lācis, Klaids 
Maļcevs, Mārtiņš Rihards Mazurs un Miks Pēter-
sons). Šādā secībā komandas ierindojās arī kopvērtē-
jumā.

Vecākajā grupā uzvarēja komanda «Caurums» 
(Klāvs Bošs, Kristiāns Kalniņš, Roberts Līviņš un 
Mairis Lukovskis), 2.vietā «Dūzis» (Aleksandrs Britā-
novs, Arnijs Kuratņiks, Linards Ščegoļevs un Niks 
Kalniņš), 3.vietas ieguvēji komandas «Jēzus» florbo-
listi (Edgars Lazdiņš, Jānis Tolmanis, Raivis Rjab-
kovs). 

Kopvērtējumā komandas ierindojās šādi: 1.vietā 
komanda «Caurums», 2.vietā – «Dūzis», 3. vietā – 
«Treneru mafija» (Aivars Kristiāns Rullis, Kalvis 
Blaumanis, Dmitrijs Petrovs un Valdis Vikmanis). z

«Vasaras kauss 2016» 
florbolā ir noslēdzies 

Teksts: Māris Koops, sporta speciālists Valkā

2016.gada 12.novembrī ikviens aktīvā dzīvesvei-
da 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.

Lai pasākums noritētu veiksmīgi, nepieciešams 
brīvprātīgo atbalsts! Ikviens – jaunietis vai pieaugu-
šais, kurš ir gatavs palīdzēt reģistratūrā, ekipējuma 
pārbaudē, transportēšanā, asistēšanā, ēdiena sagata-
vošanā barošanas punktiem, tējas vārīšanā, maizīšu 
smērēšanā, finiša sekretariātā, distancē drošības no-
drošināšanā, finiša tiesnešu brigādē, fotografēšanā, ir 
aicināts pieteikties. Aicināti arī tie, kuri gatavi iesais-
tīties ar savu transportu – aizvest un atvest brīvprātī-
gos trasē, nogādāt ēdienu barošanas punktos u.tml.

Pieteikšanās forma jāaizpilda elektroniski:https://
docs.google.com/forms/d/12SVi7jgMQYaD6i3n 
HAHWlNIXAx4TepY3PtR5fUOmfN0/viewform

Iegūsti pieredzi masu pasākumu organizēšanā! z

Ultramaratonam 
«Neiespējamais skrējiens» 

aicina pieteikties brīvprātīgos!
Teksts: Kristīne Krastiņa, Valkas novada domes Sporta un 
jaunatnes lietu daļas vadītāja

Aiziet! Starts tika dots pieaugušajiem uz 42 km garo distanci. 
Foto: Aksana Markoviča

Par sacensību absolūto uzvarētāju kļuva Guntars Ceplītis no 
«Valmieras velo vienības» Foto: Aksana Markoviča

Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skola 2016./2017.m. g. uzņem audzēkņus sekojošās 
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās:

Uzņem audzēkņus jaunam mācību gadam
Teksts: Mudīte Gerke, Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skolas direktore

9.septembrī jau 19.reizi tiks dots starts tradi-
cionālajam skrējienam «Valka – Valga». 

Skrējiena mērķis ir popularizēt skriešanu kā ak-
tīvu dzīvesveidu starp abu valstu iedzīvotājiem.

1. – 6.klašu skolēni piesakās savās skolās pie 
sporta skolotāja, starts no plkst. 15.00 Valgā, Tar-
tu ielā 68 (pie Valgas peldētavas glābšanas staci-
jas). Distances garums aptuveni 1250 m.

2003.g. dzimušajiem un vecākiem starts plkst. 
18.00 (pie Valgas peldētavas glābšanas stacijas). 
Distances garums 4,5 km.

Iepriekšējā pieteikšanās līdz 8.septembrim pa 
e-pastu: rein.leppik@valgamv.ee , bet sacensību 
dienā (samaksājot EUR 3) no 16.30 līdz 17.30 pie 
glābšanas stacijas – Valgā, Tartu ielā 68. 

Skrējienā plkst. 18.00 var piedalīties nūjo-
tāji! z

19.Valkas – Valgas skrējiens – nūjošana
Teksts: Māris Koops, sporta speciālists Valkā
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Lai sildās sirds
Tai baltajā dziesmā, 
Ko šovakar zeme
Debesīs dzied.
Lai nosargā sevī 
To svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši
Caur puteņiem iet. 

(Kornēlija Apškrūma) 

Valkaspilsēta
Aina Lenša 01.09., Vilis Ruks 03.09., 
Viktors Soročenko 03.09., Zaiga 
Arhipova 04.09., Dzintra Putniņa 
05.09., Iveta Vantere 06.09., Gaida 
Saldūksne 06.09., Staņislavs Gre-
beņņiks 07.09., Elmārs Sausiņš 
10.09., Alla Gorbunova 11.09., Brigi-
ta Galkina 12.09., Ilze Bormane 
12.09., Gunārs Skutāns 13.09., Ani-
ta Zvirgzdiņa 13.09., Iraida Volko-
va 14.09., Sandra Liepa 15.09., Dace 
Pasopa 15.09., Ilmārs Zaļais 15.09., 
Laima Vēvere 15.09., Vilis Poga 
16.09., Andris Graudiņš 19.09., 
Miervaldis Gustaps 19.09., Vilnis 
Kolāts 19.09., Maiga Šverna 20.09., 
Harijs Šverns 20.09., Svetlana No-
voseļuka 20.09., Vilis Strēlnieks 
21.09., Inga Vaščenko 23.09., Ira Si-
ņica 23.09., Ņina Braslavska 24.09., 
Ņina Varese 25.09., Viktors Rūtiņš 
25.09., Māra Kalniņa 26.09., Glafira 
Fjodorova 26.09., Vladimirs Uk-
raincevs 27.09., Ivans Jakubs 27.09., 
Ilmārs Putniņš 27.09., Aivars Kras-
tiņš 28.09., Lūcija Korotkova 30.09.

Ērģemespagasts
Agrita Poga 3.09., Dagnija Irkle 
11.09., Guntis Strazdiņš 16.09., Ju-
ris Krivāns 17.09., Inese Titiņa 
26.09., Vineta Barviķe 27.09.

Kārķupagasts
Aivars Cekuls 02.09., Aleksandrs 
Janels 04.09., Ivars Bodnieks 
22.09.

Valkaspagasts
Vizma Ķaukule 02.09., Ivans Rū-
tiņš 08.09., Andris Karlauskis 
09.09., Edīte Ieviņa 13.09., Andris 
Līdums 15.09., Astride Eglit 17.09.

Vijciemapagasts
Felicija Rudusāne 03.09., Smaida 
Leitāne 06.09., Laima Zvirbule 
10.09., Sandra Lauciņa 14.09., Zie-
donis Stepkāns 16.09., Skaidrīte 
Melbārde 19.09.

Zvārtavaspagasts 
Asja Cīrule 3.09., Aivars Ozoliņš 
20.03.

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

Sveicam arī visus 
pārējos jubilārus!

Mazi bērni pēc cālēniem smaržo,
Pēc pureņu zeltainām galvām.
Un tu saproti – citas nebūs,
Šī ir visaugstākā balva.

(A.Līce)
Val kas no va da 

Dzim tsa rakstu no da ļā 
no 16.07.2016. līdz 15.08.2016. 

reģistrēti 
5 bērni: 2 meitenītes – Evelīna, 

Aurora un 3 zēni – Juris, Jēkabs 
un Krišjānis.

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Medicīniskā komisija 
Vidzemes slimnīcas 

poliklīnikā Valkā atsāk dar-
bu piektdien, 2.septembrī, 
no plkst. 9.00 līdz 12.00. Būs 
pieejams ķirurgs, neirologs, 
oftalmologs, otolaringologs, 
narkologs un arodslimību 
ārsts. Varēs veikt elektrokar-
diogrammas un rentgena iz-

meklējumus, kā arī nodot 
analīzes. 

Klientu ērtībām komisijas 
laikā būs iespējams izdarīt 
arī audiometrijas un spiro-
grāfijas izmeklējumus.

Pieteikšanās – poliklīnikas 
reģistratūrā Valkā, tālr. 
64722307. z

«ValkasNovadaVēstis»
Valkasnovadapašvaldības

informatīvsizdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.

Tirāža:4300 eks.

Izdevējs:Valkasnovadapašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka, 
Valkas novads, LV-4701; 

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

Materiālusapkopoja:
Valkas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Aksana Markoviča. tālr. 26444002

e-pasts: aksana.markovica@valka.lv
Par skaitļu un faktu pareizību 

atbild raksta autori. 

Iespieststipogrāfijā
«LATGALES DRUKA

Datorgrafika:Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

Reģ. nr. 40008089643

Atmiņas kā avots dzirdīs-
Vai būs rīts vai vakars vēls...

(A.Auziņš) 

Aizvadītimūžībā
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

no 16.07.2016. līdz 15.08.2016.
13 mirušie – Bajāre Velta (1932.), Bite Modris 
(1938.), Broks Andrejs (1968.), Gaigale 
Haritina (1914.), Ivanova Jevgenija (1931.), 
Jaunžeikars Ēvalds (1950.), Kumpikeviča 
Daiga (1960.), Ločmelis Francis (1940.), 
Puksts Anatolijs (1958.), Raiss Anatolijs 
(1952.), Stošs Jāzeps (1936.), Veinbergs 
Jāzeps (1947.), Zirnis Alberts (1935.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

Izbraukuma vizītē Vidzemes slimnīcas poliklīnikā Val-
kā trešdien, 21.septembrī, pacientus pieņems endokri-

noloģe Baiba Jēgere, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas 
ārste Inese Gaiķe un ķirurgs Andrejs Blumbergs.

Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, tālr. 
64722307. z

Medicīniskā komisija septembrī

Tikšanās ar Intu Blūmu, grāmatas «Latvietes karma. 
Sievišķā enerģija tuvplānā» un «Ardievu, karma!»  autori

Cilvēks patiesi laimīgs var būt vien tad, ja ir 
harmonijā ar sevi. Kā to panākt, un vai sie-

vietēm ir citi uzdevumi un iespējas to realizēt – 
savās grāmatās un praksē risina Inta Blūma. 16.
septembrī plkst. 18.00 aicinām visus interesen-
tus uz tikšanos ar I.Blūmu Valkas kultūras 
nama mazajā zālē.

Ar I.Blūmu, viņas domubiedriem un darboša-
nos cilvēka garīgās dimensijas sakārtošanā var 
iepazīties interneta vietnē https://sirdscels.
blogspot.com. Tajā Inta par sevi raksta: «Esmu 
ceļā. Droši vien, tāpat kā Tu. Vēlos iemācīties no-

dzīvot šo dzīvi ar aizrautību, iedvesmu, prieku 
un, galvenais, – Mīlestību! Mācos ļauties un pa-
ļauties, plaucēt savu sievišķību un spodrināt savu 
iekšējo gaismiņu, mācos mīlēt sevi un nedarīt sev 
pāri. Apzinos, ka īsteni brīvi mēs varam būt tikai 
tad, kad atrodam šo iekšējā spēka avotu paši sevī. 
Lai to apzinātos, atrastu un iemācītos izpaust ir 
jānoiet garš ceļš – savas Dvēseles dziedināšanas 
ceļš. Sirds ceļš. Man patīk mans «par taureni kļū-
šanas» ceļš un varu būt pateicīga Debesīm, ka 
mana pieredze var noderēt vēl kādam ceļabied-
ram.»

Par dalību pasākumā vēlams paziņot: tel. 
26680635 vai e-pasts liga.rozite@valka.lv z

Teksts: Līga Rozīte, Valkas novada Centrālās bibliotēkas 
Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja

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

Izbraukuma speciālisti septembrī

Šogad Valkas pašvaldība ir uzsākusi 
ilgtermiņa sadarbību ar ārstniecī-

bas iestādi «Klīnika DiaMed., kas specia-
lizējas diagnostikā un kas pacientiem pie-
dāvā kompleksu ārstēšanu neiroloģijā, or-
topēdijā un onkoloģijā. Šā gada martā 
Valkas mērs Vents Armands Krauklis, 
kļūstot par klīnikas dienas stacionāra Vid-
zemes palātas aizbildni, saņēma aplieci-
nājumu par «Klīnikas DiaMed» un Valkas 
novada sadarbību veselības aprūpes pa-
kalpojumu pieejamības veicināšanā.

«Klīnikas DiaMed» īpašas atbalsta 
programmas ietvaros šogad kādam Val-
kas novada iedzīvotājam tiks dāvāta ie-
spēja veikt bezmaksas starpskriemeļu 
diska trūces operāciju. Lai iegūtu tiesības 
saņemt operāciju bez maksas, ir noteikti 
šādi kritēriji:
•	 Klientam ir atzinums no neiroķirurga 
par absolūtām indikācijām;
•	 Klients ir darba spējīgā vecumā;
•	 Klientam ir ierobežoti ienākumi, pie-
mēram, klients ir ģimenes vienīgais ap-
gādnieks.

Lai nodrošinātu, ka šo unikālo iespēju 
izmantos vispiemērotākais kandidāts, at-
bilstību kritērijiem vērtēs Valkas novada 
Sociālo lietu komiteja. Aicinām visus po-
tenciālos kandidātus pieteikties Valkas 
novada domē. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
lūdzam sazināties ar Valkas novada do-
mes Sabiedrības veselības organizatori 
Edīti Balodi pa telefonu 28644365. z

Teksts: Edīte Balode, Valkas novada domes 
Sabiedrības veselības organizatore

Iespēja veikt bezmaksas 
starpskriemeļu diska 

trūces operāciju

Sievietes tiek aicinātas 
veikt krūšu izmeklēju-

mus tuvāk savai dzīvesvietai 
– Veselības Centrs 4 mobilajā 
mamogrāfā, kas ieradīsies 
26.septembrī, pie Valkas Jāņa 
Cimzes ģimnāzijas, Raiņa ie-
lā 28a.

Uz mamogrāfa pārbaudi 
izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja 
pieraksta!

Sievietēm, kuras ir saņē-
mu-šas uz-aicinājuma vēstuli 
no Nacionālā veselības dien-
esta Valsts skrīninga pro-

grammas ietvaros izmeklē-
jums ir bez maksas (uzaici-
nājuma vēstule ir derīga 2 
gadus kopš iesūtīšanas datu-
ma).

Ar ģimenes ārsta vai ārs-
tējoša ārsta norīkojumu, ku-
ram NAV līgumattiecību ar 
Nacionālo veselības dienestu 
– PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefo-
niem 67142840 un 27866655 
(lūgums iepriekš sagatavot 
personas kodu). z

Mobilais mamogrāfs



LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu norises laiku 

nepieciešams mainīt. Sekojiet informācijai 
www.valka.lv vai interesējieties 

pie pasākuma rīkotājiem!

Val kas pil sē tas kul tū ras 
na ma pasākumi

Zvār ta vas pa gas tā

Ēr ģe mes pa gas tā

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

Kār ķu pa gas tā

Vijciema pa gas tā

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

•	 9.septembrī	no	plkst.	10.00	līdz	
15.00 1.stāva foajē antikvariāta ie-
pirkšana.
•	 18.septembrī	plkst.	16.00 lielajā 
zālē Latvijas Nacionālās operas 
mākslinieku koncerts	 «Viva	Ver-
di!».	Biļešu cena EUR 10; 11; 12; 14; 
15; 16; 19.
•	 16.septembrī	plkst.	18.00 maza-
jā zālē Valkas bibliotēkas organi-
zēta tikšanās ar grāmatu autori 
Intu Blūmu. Ieeja – brīva.

•	No	1.	 līdz	16.septembrim – iz-
stāde «Poga pie debess svārkiem»: 
dzejniekam Knutam Skujeniekam 
80.
•	No	1.	līdz	30.septembrim – iz-
stāde «Stāsta vēsture. Valkas bēr-
nudārzi».
•	 16.septembrī	plkst.	18.00 – tik-
šanās ar grāmatas «Latvietes kar-
ma» un «Ardievu karma» autori 
Intu Blūmu. Pasākums notiks Val-
kas kultūras nama mazajā zālē, vē-
lams iepriekš pieteikties pa telefo-
nu 26680635 vai e-pastu liga.
rozite@valka.lv.
•	 23.septembrī	plkst.	18.00 Aiva-
ra Ikšeļa grāmatas «Vācbalti – 
Vrangeļu dimensijas» atvēršana.
•	 24.septembrī	 plkst.	 12.00 Val-
kas novada Dzejas diena. Pasā-
kums notiks J.Cimzes Valkas mū-
zikas skolā. Piedalās dzejnieki: 
Daina Sirmā, Andris Ogriņš, Ruta 
Štelmahere, Toms Treibergs, Anita 
Anitīna un Onder Ege (Turcija).
•	No	 26.	 līdz	 29.septembrim – 
jauno grāmatu dienas. Jauno grā-
matu izsniegšana 30.septembrī.

•	No	5.	līdz	9.septembrim pie Vi-
jciema pamatskolas Dabas mate-
riālu dekoru izstāde.
•	 23.septembrī	 plkst.	 19.00 Vij-
ciema tautas namā viesosies Zvār-
tavas pagasta amatierteātris «Lat-
viānis» ar Guntas Drezovas lugu	
«Kāzas	Bazūnēs».
•	 24.septembrī	plkst.	17.00 Vijcie-
ma baznīcā Svecīšu vakara Diev-
kalpojums.

•	 10.septembrī	 plkst.	 20.00 Lu-
turskolas zālē Gaujienas amatier-
teātra «Kaķu nams» luga	 «Trādi-
rīdis». Lugas autore un režisore 
Elga Rācene.
•	 17.septembrī Dzejas dienas 
Zvārtavas pagastā.
•	 Septembra	 beigās Zvārtavas 
pagastā Miķeļdienas burziņš. z

•	 16.septembrī	 plkst.	 18.00 Lite-
rāri muzikālais vakars dzejas die-
nu ietvaros.

•	 24.septembrī plkst.	17.00 Ērģe-
mes kapos Svecīšu vakars.
•	 24.septembrī plkst.	 19.00 Tur-
nas tautas namā Lilitas Ikales un 
Līvas Kreiles radošo darbu modes 
skate «Tērpi un aksesuāri».

•	 9.septembrī	 plkst.	 19.00 brīvā 
laika centrā – Pokera vakars tē-
viem, citas galda spēles mātēm.
•	 17.septembrī	 plkst.	 12.00 pie 
Dabas koncertzāles – Kārķu festi-
vāla «Ak, cik smeķīgs!» 2. cēliens. 
•	 30.septembrī	plkst.	19.00 – Kār-
ķu tautas nama pašdarbības kolek-
tīvu atpūtas vakars «Sanākam 
kopā!» 
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•	 1.septembrī	–	«Žvīks	žvāgs	es-
mu	 klāt!»	 Zinību	 dienā	 nāc	 uz	
bibliotēku,	lai	piedalītos	dažādās	
aktivitātēs!
•	No	5.	līdz	23.septembrim – iz-
stāde «Rudenī grozā dzejoļi ro-
sās!»
•	 17.septembrī	plkst.	11.00 – bēr-
nu rīts pirmsskolas un sākumsko-
las vecuma bērniem.
•	 30.septembrī	plkst.	16.00 – pa-
sākums «Zēni, kas aug pārāk ātri, 
kļūst slinki un..» Roalds Dāls.

Lugažu muižā

Par	izmaiņām	apmeklētāju	pieņemšanas	laikos	septembrī	Zvārtavā
Zvārtavas pagasta pārvaldē sociālais darbinieks apmeklētājus pie-

ņems 8.,	15.	un	22.septembrī	no	plkst.	9.00	līdz	13.00.
Par turpmākajiem pieņemšanas laikiem tiks sniegta informācija sep-

tembra pēdējā nedēļā.
Sākot ar š.g. septembri un turpmāk Sociālajā dienestā Valkā, Rūjienas 

ielā 3D sociālā darbiniece darbam ģimenēm ar bērniem Kristiāna Brolīte 
apmeklētājus pieņems: pirmdien: 8.30 – 12.00 un 13.00 – 16.30; otrdien: 
8.30 – 12.00 un 13.00 – 16.30. z

Valkas pilsētas teātris dodas uz 
Brestu Baltkrievijā

No 9. līdz 16.septembrim Balt-
krievijā Minskā norisināsies 

Starptautiskais teātru festivāls «BE-
LAJA VEŽA» (Baltais tornis), kuru 
organizē Baltkrievijas Kultūras mi-
nistrija un Brestas Akadēmiskais 
drāmas teātris.

Uz šo festivālu ielūgti 27 teātri no 
Baltkrievijas, Krievijas, Latvijas, Vā-
cijas, Ukrainas, Kazahstānas, Azer-
baidžānas, Kirgizstānas, Francijas, 
Polijas, Gruzijas, Rumānijas un Če-
hijas. Festivālā Latviju pārstāvēs 

Valkas pilsētas teātris ar Aspazijas 
nepabeigto drāmu «Ragana» iestu-
dējumu.

Valcēnieši savu iestudējumu izrā-
dīs 11.septembrī plkst. 20.00. Brestas 
Akadēmiskajā drāmas teātrī. Visas 
festivāla izrādes vērtēs starptautiska 
teātra kritiķu žūrija. Paralēli izrā-
dēm notiks vairākas meistarklases. 
Uz festivālu Brestā Valkas pilsētas 
teātra kolektīvs dosies 8 cilvēku sa-
stāvā. z

Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas pilsētas teātra režisors

SENIORU DEJU KOPA «ZELTA	RUDENS» JAUNO SEZONU ATKLĀJ
 VALKAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ

31.AUGUSTĀ	plkst.	10.00.
Nodarbību laiki - pirmdienās un ceturtdienās no 10.30 līdz 12.30.

AICINĀM	VISUS	DEJOTGRIBĒTĀJUS!


