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Jūlijā «Valkas Novada Vēstis» XI 
ir Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku un festivāla «Baltica» 

zīmē. Varam patiesi būt gandarīti par 
Valkas novada kolektīviem, kuri lat-
viešiem tik nozīmīgajos svētkos pār-
stāvēja mūsu novadu godam.
Par spīti ažiotāžai, atmiņā visvairāk 
paliek labais. Arī Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma pateicas organi-
zatoriem par svētkiem, uzsverot, ka 
bērniem «saņemtās sajūtas būs klāt 
viņu tālākā dzīvē».
«Dziesmu svētki vienmēr būs viena 
no spilgtākajām mūsu tautas kultū-
ras vērtībām. Svētki ir arī bērniem, 
kuri dzied un dejo», saka Straujuma.
Dziedāsim un dejosim arī Melodiskās 
mūzikas svētkos «Vilciens Rīga – Val-
ka». Tāpat kā pagājušajā gadā svētku 
programma piemērota visām gau-
mēm un katrs sev atradīs ko piemē-
rotu. Biļetes iepriekšpārdošanā mak-
sās tikai 5 eiro, tāpēc aicinu tās 
iegādāties laicīgi.
Arī šomēnes novadā vairāki sporta 
un kultūras pasākumi, turpinās at-
vaļinājumu laiks. Tāpēc smelsimies 
sauli, ko cerams, atnesīs augusts, ēdī-
sim ogas un dārzeņus, sportosim, de-
josim, mīlēsim!
Lai saulaini un sirsnīgi vasaras 
mirkļi!

Za ne Brū ve re

1.augustā no plkst. 18.00 
uz Valkas brīvdabas 
estrādi jau otro gadu ai-

cina skanīgākais augusta pa-
sākums «Melodiskās mūzikas 
svētki «Vilciens Rīga – Valka»!»

Svētkos skanēs dažādu žanru 
mūzika. Popa, roka, šlāgera, deju 
un kantrī mūzikas cienītāji – katrs 
savai gaumei atradīs ko pie-
mērotu! 

Svētkos muzicēs «Mākoņstū-
mēji», kas priecēs ar savu at-
raktivitāti un dzīvesprieku, «Sestā 
Jūdze» – kantrī mūzikas veterāni 
Latvijā, Jāņa Lūsēna muzikālā 
apvienība «Promenāde» ar fantas-
tisku estrādes duetu – Anmary un 
Uģi Rozi – kas, caurvijoties hu-
moram, vieglumam un rotaļī-
gumam, izpildīs komponista 
dziesmas. «Stradivari» koncerta 
apmeklētājiem iedos jaunības 
degsmi kopā ar roka enerģiju!

Tradicionāls un neiztrūkstošs 
Melodiskās mūzikas svētku ele-
ments būs grupas «Bumerangs» 
dziesmotais sveiciens valcēniešiem 
un citiem koncerta apmeklētājiem.

Mūzikas svētkus iesildīs jaunās 
un daudzsološās grupas – «Solīda 
kompānija», Kārķu jauniešu grupa, 
«Skyway» un festivāla «Border-
town Beat» laureāte Viktorija Jan-
sone.

Pasākumu vadīs radio un TV 
personība Ēriks Loks. Sarunās pie-
biedrosies arī grupas «Bumerangs» 
līderis Vents Armands Krauklis.

Pasākuma noslēgumā balle ar 
Valkā iemīļoto grupu «AAA».

Biļetes iepriekšpārdošanā var 
iegādāties Biļešu servisa kasēs un 
www.bilesuserviss.lv, kā arī Val-
kas pilsētas kultūras nama kasē 
katru darba dienu no plkst. 10.00 
– 18.00. Biļetes cena 5 eiro, ģimenes 
biļete – 12 eiro. Pasākuma dienā 
biļetes cena 7 eiro, ģimenes biļete 
– 14 eiro. Bērniem līdz 12 gadu ve-
cumam ieeja bez maksas. 

Biļetes uz Melodiskās 

mūzikas svētkiem 

iepriekšpārdošanā - 

tikai 5 eiro!

Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada 
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste
Publicitātes foto

Grupa «Stradivari» koncerta apmeklētājiem 
iedos jaunības degsmi kopā ar roka enerģiju

• Valkas novada dome turpina 
sveikt zelta pārus;
• Numura intervija;
• Valkas pilsētas teātra 
starptautiskie panākumi;
• Notiks Valkas novada pirmās 
dzejas dienas.
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Laikā no 7. līdz 12.jūlijam Val-
kas ģimnāzijas deju kolektīvs 

«Vendīgs» (vadītāja Vineta Skutāne, 
koncertmeistare Tija Bērtiņa) un 
jauktais koris (diriģente Inese Nikla-
viča, koncertmeistare Jana Vaivade) 
piedalījās XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētkos Rīgā. 
Deju kolektīvs piedalījās mēģinā-
jumos Daugavas stadionā, lai ar 
savu soļu rakstu kopā ar citiem ko-
lektīviem veidotu tautas deju liel-
koncertu «Līdz varavīksnei tikt», 
savukārt jauktais koris kopā ar 330 
citiem koriem kuplināja un pie-
skandināja Mežaparka Lielo estrādi, 
gatavojoties noslēguma koncertam 
«Manā dziesmā tu...». 

Ikviens mēģinājums, ģenerāl-
mēģinājums un galā koncerti bija 
jauniešu enerģijas uzlādēti, tam 
netraucēja ne mēģinājumos pie-
dzīvotais lietus, salijušie tērpi, 
izjukušās kurpes, ne pāri pusē at-
celtais ģenerālmēģinājums Meža-
parkā, bērnu un jauniešu pozitīvā 
attieksme pret notiekošo visas ne-
dēļas garumā ir patiesas cieņas 
vērta. 

Ārkātīgi īpašs un emocionāli 
gaišs bija svētku gājiens, kurā pie-
dalījās mūsu novada vadība ar 

Ventu Armandu Kraukli priekš-
galā, valcēnieši bija sarūpējuši 
daudz brīnišķīgu ziedu, par ko 
gādātājiem neskaitāmi «paldies». 
Svētku gājiens ir piederības aplie-
cinājums savai vietai, savam no-
vadam, kad skatītāji no Rātslau-
kuma līdz Dailes teātrim sauc 
«Lai dzīvo Valka! Lai dzīvo Valkas 
novads! Urā, «Bumerangs»!», tad 
mēs sajutāmies lepni kā pāvi un 
dziedājām pretī «Liku bēdu zem 
akmeņa». Pēc gājiena ģimnāzijas 
jauktais koris kopā ar V.A.Kraukli, 
U.Ozoliņu un R.Rastaku devās uz 
skaisto Dziesmu svētku parku, kur 
sadziedājās ar Rīgas franču liceja 
koriem un nolika ziedus un ozolu 

vītnes Baumaņu Kārļa piemiņas 
plāksnes pakājē. 

Svētku noslēguma koncerts 
Mežaparkā izskanēja patriotiski 
dziļi un silti. Katrā izdziedātajā 
vārdā ir iekodēta maza daļa katra 
no mums. Nav pareizu un nepa-
reizu vārdu, ir vienīgi tas, ko jūti, 
saproti, pieņem par savu vērtību. 

Paldies mūsu brīnišķīgajiem 
jauniešiem – koristiem un dejo-

tājiem – par dalību un izturību, 
viņu ģimenēm par lieliskajiem 
bērniem; paldies skolotājām Gunt-
rai Gaidlazdai, Irai Silājai par 
atbildīgo darbu diennakšu 
garumā, Valkas novada vadībai un 
struktūrvienībām.

Paldies jauktā kora fotogrāfei 
Zanei Andiņai par darbu svētku 
laikā! 

Mēs visi bijām priecīgi par 
izcīnīto iespēju kļūt par 

Dziesmu un Deju svētku dalīb-
niekiem. Lielais piedzīvojums sākās 
7.jūlija agrā rītā, kad 7.00 izbraucām 
uz Rīgu, lai 12.00 varētu sākties 
mūsu mēģinājums. Ļoti ceru, ka, 
neskatoties uz «stīvajām» kājām, 
nogurumu un miega badu (citam 
lielāku, citam mazāku), šis laiks ir 
mācījis mums būt kopā, būt latvie-
šiem un savas valsts patriotiem, 

iegūt jaunus draugus un, saprast, ka 
arī himnu varam dziedāt ne tikai 
svinīgi, bet arī priecīgi. Domāju, ka 
kolektīva vārdā varu teikt: svētki bija 
īpašs laiks, izaugsme un milzīgs 
emocionāls piepildījums, ko nevar 
uzrakstīt ne ar kādiem burtiem. To 
saprot tikai tie, kuri piedalījušies 
svētku tapšanā. Man pašai ļoti 
gribas, lai par dalībniekiem kļūst visi 
jaunieši, kuri savu dzīvi veido aktīvi, 
atraktīvi un radoši. Bet pats galve-

nais – lai organizatori domā 
gan par fi zisko drošību, gan  
iespēju emocionāli izjust 
svētkus. Liels paldies Valkas 
pagasta dejotājiem no «Sprinģiem» 
par aizlienētajiem apaviem; paldies 
visiem, kuri sagatavoja jaukos 
pušķus, bet īpaši Ozolu skolas 
«čaklajiem rūķīšiem», ar kuru at-
balstu mums pietika lauku ziedu 
skaistajiem meitu vainagiem. 

Teksts: Vineta Skutāne, 
Valkas ģimnāzijas deju kolektīva 
«Vendīgs» vadītāja

Teksts: Andriga Lozda
Foto: Zane Andiņa

Sajutāmies lepni kā pāvi

Valkas ģimnāzijas jauktais koris kopā ar svētku visrdiriģentu Gintu Ceplinieku 
Mežaparkā. Sirsnīgi sveicieni ģimnāzijas iepriekšējam kora diriģentam 
Aivaram Trēziņam!

Svētki māca kopā būt!

Numura tēma

Valkas novads svētkos sevi 
pārstāvēja godam. Visu, ko 

varējām izdarīt, mēs izdarījām.
Paldies kolektīviem, paldies va-

dītājiem, atbildīgajiem, kuri rūpējās 
par bērniem, un, protams, vecākiem, 
īpaši mazo 1. – 2.klašu dejotāju 
«Vainadziņš». Tā gan bērniem, gan 
vecākiem bija izturības pārbaude ar 
daudz piedzīvojumiem un skaistiem 
pārdzīvojumiem!

Vēlos pateikt paldies ziedu salo-

nam «Ingra» par gājiena rotājumu 
izgatavošanu, Latvijas Sarkanā 
krusta Valkas nodaļas meitenēm, 
Dacei Kaņepei par ziedu lasīšanu, 
paldies vecākiem, kuri pina kroņus 
un veidoja ziedu pušķus, Valkas no-
vada pašvaldības policijai – Diānai 
Jūgai un Andrim Bračikovam. 
Paldies maniem palīgiem Sandrai 
Daņilovai un Lāsmai Eglei.

Paldies Jānim Jaunslavietim, par 
meža stūrīša ierādīšanu, kur salasīt 

ozola zarus, Ingai Kar-
povai, svētku korespon-
dentei no «Ziemeļlatvijas» 
un visiem, kuri palīdzēja. 

Īpašs paldies Valkas novada masu 
pasākumu organizatorei Līgai Lānei, 
kura ir cilvēks ar kolosālu pieredzi – 
ļoti daudz no viņas varēju mācīties.

Visvairāk mums visiem atmiņā 
paliks deju lieluzvedums Daugavas 
stadionā – to nevar izstāstīt, to va-
jag sajust! 

Teksts: Kristīne Ganiņa, XI Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku koordinatorenatnes dziesmu un deju svētku koordinatorenatnes dziesmu un deju svētku koordinatorenatnes dziesmu un deju svētku koordinatore
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Valkas novads svētkos sevi pārstāvēja godam
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Valkas ģimnāzijas deju kolektīvs «Vendīgs» pie Dailes teātra 
pēc svētku gājiena

10.jūlijā no Ozolu pamat-
skolas uz Rīgu devās 

divas dalībnieces Sindija Zie-
miņa un Gundega Zvaigzne ar 
mājturības pulciņa vadītāju, lai 
savu čaklumu apliecinātu Vēr-
manes dārza radošajās darb-
nīcās, meitenes pirms tam sevi 
pierādīja Valkas novada pirmajā 
kārtā (radošo spēļu darbnīcās) 
un otrajā kārtā Cēsīs. Meitenes 
četru stundu garumā rādija ap-
meklētājiem, kā no klūdziņām 
var sanaglot Latvju zīmes (Māras 
krustu, Akas zīmi, Dieva zīmi 
u.c.), kā arī smēlās idejas jauniem 
darbiem. 

11.jūlija rītā Ozolu pamatsko-
las un Ērģemes pamatskolas 
tautas deju kolektīvi devās uz 
ielu koncertu Rīgā. Ozolu pa-
matskolas deju kolektīvs (kolek-
tīva vadītāja Daiga Gulbe), at-
pūtas un izklaides centrā Lido 
atrādīja 3 iestudētās dejas: «An-

džiņu», «Slotu danci» un «Kalējs 
kala debesīs», pēc koncerta gan 
mazie Ērģemes, gan lielie Ozolu 
dancotāji devās uz ekskursiju 
Lucavsalu. Diena tika noslēgta 
mūsu mītnē – Rīgas 84.vidusskolā 
ar jautrām spēlēm un sarunām, 
par nākošās dienas Dziesmu un 
deju svētku gājienu.

12.jūlijā pamodāmies ar vienu 
lielu aprīļa joku. Uzzinājām, ka 
ilgi gaidītais gājiens nenotiks. 
Sašutums bija manāms gan bēr-
nu, gan vadītāju sejās. Tā kā 
gājiens nenotiek, tika jau plānota 
diena uz priekšu, jo uz vietas 
palikt nevarējām. Tika izvirzīta 
doma, par Grīziņkalna apmek-
lējumu, kur būtu devušies gan 
Ozolu, gan Ērģemes pamatskolu 
deju kolektīvi. Un tad pēkšņi 
sāka zibēt runas, ka gājiens būs, 
brīvprātīgo gājiens. Ērģemes 
mazais deju kolektīvs devās uz 
Grīziņkalnu, bet Ozolu pamat-
skolas deju kolektīvs zibenīgi 
ietērpās tautastērpos. Ozolu pa-

matskolas direktore Ligita Zie-
miņa ātri reaģēja, tika noorga-
nizēts cits autobuss. Par iespēju 
pievienoties braucienā uz gā-
jienu jāsaka paldies Valkas no-
vada kora vadītājai Inārai Vītolai. 
Viens, divi – esam klāt gājienā! 

Pa ceļam uz mājām, dziesmu un 
deju svētku piedzīvojumu noslē-
dzām ar jūras svaigo gaisu. Liels 
paldies arī Ingunai Kalniņai, 
par bērnu sapucēšanu un koordi-
nēšanu. Paldies arī laipnajam 
šoferītim Igo no Trikātas! 

Teksts un foto: Evija Zeme

Zvārtavieši un ērģemieši pievienojas svētkiem
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6.jūlijā plkst. 16.00 3. – 6. 
klašu deju kolektīvs 

«Vainadziņš» devās uz XI Latvi-
jas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem. Ceļā devāmies 
ar satraukumu, neziņu un reizē 
ar lielu prieku, jo pēc grūta dar-
ba un sīvas konkurences, mēs 
izcīnījām ceļazīmi uz šiem svēt-
kiem.

Mēs visu nedēļu dzīvojām Rī-
gas 84.vidusskolā. Gan skolas pa-
galmā, gan skolas gaitenī notika 
mēģinājumi, lai pēc iespējas 
labāk varētu uzstāties koncertos. 
Slodze bija liela, tika ieguldīts 
liels darbs, bieži mēģinājumi, 
reizēm pat trīs reizes dienā, lai ar 
lepnumu rādītu paveikto četros 
koncertos Daugavas stadionā. 
Skatītāji to novērtēja ar skaļiem 
un ilgiem aplausiem.

Apmeklējām arī atklāšanas 
pasākumu Krastmalā, kur de-

jotāji Lauris un Krišjānis ar 
prieku pacēla skolotāju Skaidru 
Smelteri.

Ar satraukumu gaidījām pir-
mo koncertu, kas notika ceturt-
dien. Bižu pīšana, kreklu glu-
dināšana, skolotājas Anna un 
Dace ar to veikli tika galā. 
Rezultāts ir kolosāls!

Visas nedēļas laikā mēs kopā 
smējāmies, priecājāmies un bijām 
draudzīgi. Viens otram pa-
līdzējām.

Liels paldies mūsu šoferei 
Kristīnei Grīnbergai no fi rmas 
«VP SIA Vanags» par izcilām 
autovadītāja prasmēm, operatīvu 
reaģēšanu, un labu humora 
izjūtu. 

Paldies mūsu atbalstītājiem – 
vecākiem, kolektīva vadītājai 
Skaidrai, Valkas pamatskolas di-
rektorei N.Možarovai, kā arī Val-
kas novada domei par atbalstu, 
sapratni un uzticēšanos.

Pēc aktīvas nedēļas, mēs devā-
mies mājup. Šo mūsu kopīgo ce-
ļojumu latviskuma saglabāšanā 
mēs noslēdzām pie jūras. Tik-

šanās bija emocionāla, tā mūs 
uzlādēja ar vēja enerģiju, jūras 
varenību un saules siltumu!

Tiekamies 2020. gadā! 

Valkas pamatskola dziesmu un deju svētkos
Teksts un foto: Dace Januševska

Visu nedēļu skolēni kopā smējās, priecājās, bija draudzīgi un viens 
otram palīdzēja

Mēģinājumu grūtības aizmirstas, kad redzams ir sasniegtais rezultāts
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Kurš tev pašai būs šis gads, 
kad piedalīsies festivālā «Balti-
ca»?

– Skaitījusi neesmu, bet jāsa-
ka, folkloras kustībā esam ie-
saistījušies no 1993.gada, un kā 
kolektīvs esam piedalījušies visās 
«Baltica» norisēs. Festivāls notiek 
ik pa trīs gadiem, tad iznāk asto-
tais gads. Tātad piedalos jau as-
toto gadu. 

Vai esat piedalījušies festivālā 
«Baltica» arī Lietuvā un 
Igaunijā?

– Nē, neesam. Uz festivāliem 
kaimiņos ielūdz etno kopas - kā 
Alsungas sievas, Rikavas dzie-
dātājas, «Skandiniekus». Tur 
ielūdz īsti autentiskas kopas.

Kas, tavuprāt, šo gadu laikā ir 
manījies kopš pirmā «Baltica» 
festivāla? Kāds tas bija toreiz 
un tagad?

– Pirmajā festivālā mēs vēl 
nepiedalījāmies, tikai sekojām 
tam līdzi televīzijā. Mēs iedves-
mojāmies no lielā notikuma un 
cilvēkiem, kuri tajā piedalījās. 
Tur bija «Skandinieki» – viņu ģi-
mene toreiz pirmo reizi iznesa 
Latvijas karogu. Mēs visi bijām 
sajūsmināti par šo drosmi, 
«Skandiniekiem» radās aizvien 
vairāk sekotāju, jaunu folkloras 
kopu. 

Kā minēju iepriekš, folkloras 
kustībā esam jau 22 gadus. Kas ir 
mainījies? Katrs festivāls ir nācis 
ar kaut ko citu, mainās tā saturs 
un viesi, kas atbrauc no ārzemēm, 
arī kolektīvu sastāvs.

Taču nemainīgs visos festivā-
los ir prieks par to, ko mēs darām. 
Cilvēki, kuri ar folkloru saistījuši 
savu dzīvi, ir ļoti laimīgi, ka ir 
atraduši savu vietu un būtību 
šajās norisēs, un tas nav mai-
nījies. 

Festivālā mēs parādām paši 
sevi – mēs dziedam mūsu dzies-
mas, dancojam, muzicējam, tas 
nekad nav mainījies. Nemainīgs 
ir prieks! Mainās vien saturs, 
vieta, laiks un cilvēki, bet pamats 
ir nemainīgs. Tiešām vienmēr ir 
laba sajūta kā satiekot vecus, la-
bus draugus, savu ģimeni.

Manuprāt, festivāls «Baltica» 
ir viens no festivāliem, kas nav 
kļuvis komerciāls. Vai Tu tam 
piekrīti? Varbūt tam tieši va-

jadzētu palikt komerciālākam, 
lai festivāls iegūtu lielāku rezo-
nansi mediju telpā?

– Ir taisnība, ka nevaram mū-
su, dziļi saknēs balstītu kultūru, 
padarīt par preci. Ir labi, ka 
pārsvarā visi sarīkojumi ir bez 
maksas. Ja vēlies – nāc, to tiešām 
ir daudz un vairākās Latvijas 
pilsētās. Tomēr jāpiebilst, ka ir 
tendence, ka ļoti lieli, skaisti kon-
certi un pasākumi ir par maksu. 
Taču tā ir simboliska un ļoti de-
mokrātiska. Līdz desmit eiro. 
Domāju, uz labu pasākumu nav 
grēks pārdot biļetes, īpaši, ja ir 
ieradušies pārstāvji no citām 
valstīm un uzstājas izcili kolek-
tīvi. Tas ir pareizi. Viss ir līdz-
svarā, jo ļoti daudz sarīkojumi 
gan parkos, gan ielās, Dainu kal-
nā, Vērmanes dārzā, ir pilnīgi 
bez maksas. Var pilnībā saplūst 
ar pasākuma atmosfēru, kas pa-
nākta tieši ar to, ka tas viss ir bez 
maksas.

Turpinot tēmu par «Baltica» 
un par gatavošanos festivālam, 
arī dziesmu un deju svētkiem, 
kā vērtē bērnu un jauniešu 
sagatavotību, kāds ir folkloras 
kopu, deju līmenis? Vai tas 
atšķiras no tā, kāds tas bija, 
piemēram, pirms desmit ga-
diem?

– Folklorā nav tāda termina kā 
sagatavotība vai līmeņi, kaut gan 
šis apzīmējums, runājot arī par 
folkloras pasākumiem, ir ieza-
dzies. Katrs no folkloras manto-
juma paņem to, kam grib vairāk 
pievērsties. Citi grib vairāk dzie-
dāt – tās parasti ir sieviņas gados, 
taču mūsdienās arī ļoti jauni 
cilvēki pievēršas etno dziedā-
šanai, kurā ir dažādi stili. 

Savukārt muzicēšanā, tāpat arī 
deju kultūrā līmeņus nevar 
izsvērt – katram ir savs pūrs, no 
sava novada. Katrs cenšas apzināt 
savu mantojumu un to parādīt. 
Vai tas ir caur deju, dziesmu vai 
muzicēšanu, tas ir mazsvarīgi. 
Arī Nemateriālās kultūras man-
tojuma valsts aģentūra mudina 
pievērsties tieši sava novada, sa-
vas apdzīvotās vietas folklorai, 
un tā arī mēs cenšamies darīt. 

Protams, mēs dejotāji, skaitā 
nedaudz – kādas desmit deju 
grupas, esam nedaudz kā baltie 
zvirbuļi, taču mūs lēnā garā ļoti 
novērtēja un pieņēma tieši jau-

nieši. Kad aizsākām danču va-
karus, viņi paskatījās un laikam 
nosprieda: «Kaut kam tur jābūt, 
ja šitā var lēkt līdz rītam kā traki 
un neapnīk!» Danči neatkārtojas, 
kas pierāda, ka latviešu dejām ir 
gana bagāts krājums.

Kad sākām tikties ar ārzem-
niekiem, sapratām, ka arī viņiem 
ir ko rādīt, un radās fantastisks 
mistrojums. Satikās latviešu un 
cittautu danči, un tas jau bija vēl 
krāšņāk un interesantāk.

Tā kā, runājot par sagatavotī-
bu, ir svarīgi, kā tu izjūti tautas 
deju, kā to izdejo un pasniedz. 
Vislielākais skaistums dejā ir tad, 
kad sajūti, ka dejo sev, savam 
priekam, nevis, piemēram, prezi-
dentam. Es vienmēr dejošu, tā, 
lai man ir prieks. Tā ir viena no 
patiesākajām cilvēka emocijām, 
kuras viņš var izpaust caur 
dziesmu, deju vai mūziku. Un to 
uzreiz sajūt arī skatītāji, tas viņus 
piesaista. Nu lūk, tas ir galve-
nais.

Festivāls «Baltica» ir dažādu 
tautu satikšanās. Kolektīvus 
vieno folklora, garīgais manto-
jums. Arvien vairāk tradicio-
nālais apvienojas ar mūsdienī-
go. Tradicionālajā tautas mūzikā 
parādās jaunas formas kā etno-
džezs, etno-ambients, folkme-
tāls, pat etno-tehno. Vai tavuprāt 
«Baltica» festivāla programmā 
vajadzētu iekļaut arī šīs jaunās 
etnomūzikas formas?

– Es domāju, ka vajadzētu. Vai-
rāk atnāktu jaunieši. Tas ir viens 
no veidiem kā popularizēt pa-
sākumu. Bet protams, ka neva-
jag, lejot ūdeni, izliet arī to 
mazgājamo bērniņu. Tomēr uz-
skatu, ka vairāk jāpopularizē 
tradicionālā kultūra, tas pārējais 
jau pats par sevi pievērš uz-
manību. Cik paši esam bijuši 
koncertos, man ir sajūta, ka 

šobrīd ļoti labprāt cilvēki klausās 
tautas dziesmas, skatās priekš-
nesumus, nāk arī dancot dančus 
un iet rotaļās. Agrāk tā nebija 
–pagrieza muguras un bēga 
prom, kad gājām ieaicināt dančos 
un rotaļās. Tagad ļoti labprāt ie-
saistās. 

Es domāju, ļoti lielu darbu 
etnomūzikas laukā ir izdarījusi 
Ilga Reizniece gan ar folkloras 
grupu «Iļģi», gan kopā ar grupu 
«Jauns Mēness» (savulaik ievē-
rojamais muzikologs Artemijs 
Troickis grupas «Jauns Mēness» 
mūzikas stilu defi nēja kā «baltu 
roku» – aut.piez.). Gribu izcelt 
viņas rīkoto akciju «Mācīsimies 
svinēt Jāņus», kur katrs ir aicināts 
mācīties dziesmas un apgūt 
tradīcijas. Un, protams, nevar 
Latviju vairs iedomāties bez Il-
gas Reiznieces vadītajiem danču 
vakariem. Un tā ir – ko dara Rīgā, 
to arī lēnām sāk pārņemt citi no-
vadi. To redzam arī Dziesmu 
svētkos – horeogrāfa Jāņa Pur-
viņa Līgo danči arī balstīti uz 
etnogrāfi skajām dejām, un aiziet 
uz urrā! Es domāju, ka tas ir lie-
liski, un man patīk, ka tā ir. 

Tagad pastāsti kā jums gāja 
11.Latvijas skolu un jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos.

– Es ļoti vēlos uzslavēt visus 
dalībniekus un skolotājus. Ja mēs 
ar kolēģi Tiju Bērtiņu jau bijām 
piedalījušās svētkos, visi bērni 
taču piedalījās pirmo reizi! Tāpēc 
gribu viņus tiešām atbalstīt ar 
vislabākajiem vārdiem un uzsla-
vām, jo visu viņi izdarīja pēc 
labākās sirdsapziņas, ļoti centās, 
bija disciplinēti, kārtīgi un 
akrāti. 

Tomēr man netīk nesakārtotā 
vide Daugavas stadionā, ļoti ceru, 
ka tuvākā nākotnē stadionu bei-
dzot sagaidīs pozitīvas pār-
maiņas.

Deja ir  
Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Starp XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem un festivālu «Baltica» aicināju uz sarunu 

Skaidru Smelteri. Šogad svētkos piedalījās Valkas pamatsko-
las 1. un 2.klašu un BJC «Mice» 3. - 6.klašu tautas deju kopas 
«Vainadziņš» deju grupas. Abus kolektīvus vada Skaidra. 
Viņa tikko atgriezusies mājās, lai jau pēc pāris dienām atkal 
dotos uz «Balticu» ar folkloras deju kopu «Sudmaliņas». Uz 
festivālu dosies arī Valkas pilsētas kultūras nama dziesmu 
draugu kopa «Nāburgi». 

«Sudmaliņas» šobrīd ir viena no labākajām folkloras 
kopām Latvijā. Nereti esmu iedomājusies, ka Skaidra ne 
tikai lieliski vada deju kolektīvus, viņa novadā uztur dzīvu 
folkloras gēnu. Katrā ziņā novadu bez Skaidras nevaru 
iedomāties. 

Skaidra novadā uztur dzīvu folkloras gēnu. Foto: Ieva Lūka, LETA
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Nodibinājuma «Rietumu 
bankas labdabības fonds» 

rīkotajā projektu konkursā 
«Sprīdis labākai dzīvei» Valkas 
novada Centrālā bibliotēka pie-
dalījās ar projekta pieteikumu 
«Gudra brīvā laika pavadīšana: 
Prāta spēju un radošumu vei-
cinošas galda spēles Valkas no-
vada publiskajās bibliotēkās» un 
saņēma fi nansiālu atbalstu, lai 
iegādātos 31 nosaukuma galda 
spēli. Kopā iegādātas 100 spēles, 
kas sadalītas deviņām Valkas no-
vada publiskajām bibliotēkām. 
Projekta realizāciju atbalstīja arī 
Valkas novada dome, piešķirot 
līdzfi nansējumu EUR 224 apmērā. 

Projekta kopējās izmaksas EUR 
1120.

Projekta «Gudra brīvā laika pa-
vadīšana: Prāta spēju un radošumu 
veicinošas galda spēles Valkas no-
vada publiskajās bibliotēkās» mēr-
ķis ir nodrošināt Valkas novada 
bibliotēkās bērniem un jauniešiem 
vecumā no 3 – 17 gadiem prātu un 
radošumu veicinošu brīvā laika 
pavadīšanu. 

Galda spēles ir pieejamas Valkas, 
Ērģemes, Omuļu, Turnas, Kārķu, 
Zvārtavas, Vijciema, Lugažu un 
Sēļu bibliotēkās.

Iegādāto spēļu saraksts, skaits 
un sadalījums pieejams Valkas 
bibliotēkas mājas lapā vpb.val-
ka.lv. 

Vai piekrīti viedoklim, ka 
slodze bērniem svētku laikā ir 
pārāk liela un organizatoriem ir 
jāuzņemas atbildība par noti-
kušo dziesmu un deju svētkos 
(Svētku noslēguma koncerta 
ģenerālmēģinājums tika pār-
traukts, jo tā laikā ap 100 
bērniem bija jāsniedz medi-
cīniskā palīdzība)?

– Problēma ir dienas plānoša-
nā – no rīta astoņos jau ir jāizbrauc 
un visa diena jāpavada mē-
ģinājumos. Stundu, pusotru 
pirms koncerta dziedātājiem ir 
jāstājas kolonās un tad vēl 
dziesmu estrādē, kur viss kon-
certs notiek gandrīz stāvot kājās 
– kopā vairāk nekā četras stun-
das bērni stāv kājās, neēduši sil-
tas pusdienas, neatpūtušies. Ja 
mēģinājumu grafi ks bija tāds, ka 
nevarēja paspēt atpakaļ uz skolu, 
tajā dienā arī nebija siltas pusdie-
nas, tikai vakariņas pēc mē-
ģinājuma vai koncerta – pus-
desmitos vakarā.

Jāsaka arī, ne visi bērni ir gatavi 
ēst to, ko viņiem pasniedz – viens 
neēd zupu, lai cik garšīga tā 
nebūtu, otrs neēd griķus vai 
rīsus. Svaigos dārzeņu salātus ēd 
tikai retais. Taču uzskatu, ka to-
mēr 80% procenti pie notikušā 
vainīgs ir darba grafi ks, tā ne-
drīkst plānot. 

Manuprāt arī mēģinājumi 
sākas pārlieku agri.

– Protams. Skatoties uz svēt-
kiem, nepamet sajūta, ka ir va-
jadzīga cita forma. Man liekas, 
stadions ir domāts sportistiem, 
ne dejotājiem. Varbūt vajag radīt 
citu telpu mūsu skaistajiem 
svētkiem? Varbūt varam pulcē-
ties novados? Kāpēc visai Latvi-
jai jāsaspiežas vienā stadionā? 
Nebūtu jāiespiežas un jāģībst.

Runājot par koncertu – ir jā-
risina jautājums, jāsniedz pado-
mi, un jāsāk rosīties, nav jāmeklē 

vainīgie, bet jāsāk darīt. Kāpēc, 
piemēram, nevarēja lūgt palīdzī-
bu armijai un noorganizēt, ka 
bērni koncerta laikā saņem siltu 
tēju? Par to vajadzēja padomāt. 
Tā vienaldzība, ka ģībst bērni un 
viņus vēl apsmej un izliek par 
apsmieklu objektiem, tas taču ir 
šausmīgi.

Jājautā retoriski – ja tas būtu 
tavs bērns, tu smietos? Izteiktu 
tādas piezīmes? Kāpēc mēs mā-
cām bērniem vienaldzīgu at-
tieksmi? Tāpēc arī, kad nokrīt 
neviens nepalīdz. Tas ir draus-
mīgi, ka iemāca vienaldzību. 

Es tiešām domāju, ka jāmaina 
forma. Nevar būt viss tik ster-
ils, tik precīzs, tik vājprātīgi 
idealizēts. Šajā laikā jau gribas 
redzēt ko dzīvāku, dabiskāku, 
priecīgāku un atbrīvotāku. 
Mūsu nav miljards, un mums 
nedrīkst būt vienalga, kas 

notiek ar mūsu bērniem.

Kā tu domā, kas bērniem 
visvairāk paliks atmiņā no svēt-
kiem? 

Protams, paliks atmiņā satrau-
cošie mēģinājumi, kad viss pre-
cīzi jāizpilda. Apziņa, ka tas nav 
tik viegli. Viņi noteikti atcerēsies 
stāšanos uz savām dejām, kad 
bija jāveido ejas – visi stiepa 
plaukstiņas un viens otram no-
deva sveicienus caur plaukstām. 
Tas bija ļoti sirsnīgi un jauki. 

Skumīgi, ka neaizgājām gājie-
nā, jo nepaspējām sakārtot bēr-
nus, saģērbt. Tik īsā laikā, cik 
mums bija palicis, mēs to ne-
varējām. 

Ja lēmums ir neiet, tas nozīmē 
– neiet. Nevis pēc tam sākas 
muguras locīšana, ka var doties 
pēc brīvprātības principa – ja 
gribat, tad ejat, tā noņemot no 

sevis atbildību.
Ministri nemāca mums, kā 

pieņemt lēmumu, viņu pildīt, 
iznest dzīvē. Var visu laiku kaut 
kā locīties un grozīties. Kuri 
paspēja, tie aizgāja, kuri ne-
paspēja, tie palika. 

Cerams, bērniem svētki pa-
liks labā atmiņā. Kā jūties Tu 
pati – divi lieli festivāli, burtis-
ki viens aiz otra. Kur tu rodi 
enerģiju un spēku? 

– Viegli, protams, nav – ne 
bērniem, ne man. Gan kājas sāp, 
gan nogurstam, taču tas tik ātri 
aizmirstas! Par «Baltica» festivālu 
gan es varu teikt, ka tur man nav 
noguruma. Man tas viss tik ļoti 
patīk - tas ir viens prieks! Tur nav 
stundām ilgi mēģinājumi, stāvē-
šana. Satiekam draugus, ar kuri-
em kopā esam bijuši – tas pacilā 
un paceļ spārnos. 

«Baltica» festivāls ir viens liels prieks! Skaidra un «Sudmaliņas» svētku gājienā

prieks!
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Galda spēles Valkas novada 
publiskajās bibliotēkās

Teksts: Līga Mežule, galvenā bibliotekāre

Teksts: Ginta Dubrovska, 
Valkas novada Centrālās 
bibliotēkas direktore

8.jūlijā Valkas pagas-
ta Lugažu bibliotē-

kā darbu uzsākusi jauna 
bibliotēkas vadītāja Inese 
Avotiņa.

Bibliotēka atvērta apmek-
lētājiem:

pirmdienās  8.30 – 17.00;
otrdienās, trešdienās, ce-

turtdienās  8.00 - 16.00;
piektdienās 8.00 – 15.00.
Katra mēneša pirmajā  

pirmdienā bibliotēka slēgta 
– metodiskā diena.

Papildus minētajam dar-
ba laikam, vakaros bib-
liotēkā pieejami datora un 
interneta pakalpojumi:

pirmdienās, otrdienās  
17.00 – 20.30;

trešdienās, ceturtdienās  
17.00 – 20.00.

Jauno grāmatu dienas 
bibliotēkā atsāksies ar au-
gusta otro pusi.  Esošie un 
jauni lasītāji tiek laipni  
gaidīti bibliotēkā. 

Lugažu bibliotēkai 
jauna vadītāja

Kultūras dzīvē: 
bibliotēkā
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• Apstiprināt 2015. / 2016.gada apkures pe-
riodā vienas saražotās MWh cenu dzīvokļu 
īpašniekiem un īr-niekiem dzīvojamās ēkās ar 
centralizēti piegādāto siltumenerģiju ražošanai 
– 42,76 EUR/MWh bez PVN, pārvadei – 11,13 
EUR/MWh bez PVN, tirdzniecībai – 0,16 EUR/
MWh bez PVN. Vienas MWh siltum-enerģijas 
plānotā gala cena – 54,05 EUR/MWh bez 
PVN. 
• Apstiprināt maksu dzīvojamās mājas Rīgas 
ielas 16 dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par 
karstā ūdens sagatavošanai mājas siltummainī 
un piegādei pēc siltumenerģijas uzskaites mēr-
aparāta rādījumiem. 
• Noteikt, ka maksa par ūdensvada ūdens uz-
sildīšanai patērēto siltumenerģiju vienai dzī-
voklī dzīvojošai personai, ja dzīvokļos nav 
uzstādīti karstā ūdens patēriņa skaitītāji, bet 
mājas ievadā ir uzstādīts karstā ūdens patēriņa 
skaitītājs un karsto ūdeni padod visu diennak-
ti, norēķinu periodā aprēķināma kā starpība, 
ņemot vērā kopējā karstā ūdens patēriņa rā-
dījumu un patērēto karstā ūdens rādījumu 
dzīvokļos ar skaitītājiem. Maksimālais karstā 
ūdens patēriņš mēnesī, par ko tiek aprēķināta 
maksa vienai dzīvoklī dzīvojošai personai 
dzīvokļos bez karstā ūdens skaitītājiem – 4 m3.

Ja apkures sezonā mēnesī aprēķinu gaitā 
kopējais ūdens uzsildīšanai patērētais siltum-
enerģijas daudzums pārsniedz atsevišķu pa-
tērētāju grupu ūdens uzsildīšanai aprēķināto 
siltumenerģiju, pārsniegums tiek iekļauts sil-
tumenerģijas patēriņā apkurei.
• Noteikt sekojošu karstā ūdens cirkulācijas 
sistēmas uzturēšanai dzīvojamo māju telpu 
iekšējos tīklos vasaras periodā (ūdens sildītājā, 
dvieļu žāvētājos un no ūdens atdzišanas stāv-
vados un sadales sistēmā) dzīvojamās mājās, 
kurās māju ievados uzstādīti siltumenerģijas 
un karstā ūdens skaitītāji: maksājumu starpību 
par dzī-vojamās ēkas patērēto siltumu, kas ro-
das starp ēkas siltummezgla skaitītāja rādījumu 
un pēc dzīvokļu karstā ūdens skaitītāju 
rādījumiem (vai dzīvoklim pēc normatīviem 
aprēķinātā karstā ūdens patēriņu, ja karstā 
ūdens skaitītājs nav uzstādīts) summas sadalīt 
proporcionāli dzīvokļu skaitam dzīvojamā 
mājā, bet ne vairāk kā EUR 4,99 no dzīvokļa 
mēnesī un uzrādīt dzīvokļu īpašniekiem un 
īrniekiem nosūtāmajos rēķinos ar atsevišķu 
ierakstu.
• Apstiprināt atlaidi 30% apmērā no maksas 
par ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto 
siltumenerģiju iedzīvotājiem dzīvojamās mājās, 
kurās nav recirkulācijas līnijas: Raiņa 12a; Rīgas 
5; Rīgas 6a; Tirgus 14, Varoņu 36; Varoņu 38. 
Siltumenerģijas starpība tiek iekļauta sil-
tumenerģijas patēriņā apkurei.
• Apstiprināt 2015. / 2016.gada apkures pe-
riodā siltumenerģijas pārdošanas cenu ju-
ridiskām personām – 54,05 EUR/MWh bez 
PVN.

Lēmumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.okto-
bri.
• Nepiekrist Vides un reģionālās attīstības 
ministrijas 2015.gada 13.maija atzinumam Nr. 
18-6/3918 «Par saistošajiem noteikumiem» un 
atstāt spēkā 2015.gada 26.marta saistošos notei-
kumus Nr.7 «Grozījumi Valkas novada domes 
2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.41 «Valkas novada teritorijas un tajā esošo 
nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi»».
• Piešķirt Valkas novada Bērnu - jaunatnes 
sporta skolai fi nansējumu EUR 400 transporta 
izdevumiem U-13 grupas futbolistu dalībai 
starptautiskā sporta apmaiņas projekta ietva-
ros «Polija-Latvija-Igaunija-Baltkrievija» turnīrā 
Polijā, Haijnovkā no 2015.gada 23.jūlija līdz 26.
jūlijam, no ziedojuma mērķiem paredzētiem 
līdzekļiem.
• Piešķirt Kārķu pamatskolai papildus līdzek-
ļus ne vairāk kā EUR 2450,00 bērnu sporta no-
metnes ēdināšanas izdevumu segšanai Kārķos 
no 2015.gada 2.jūlija līdz 12.jūlijam.
• Pilnvarot Ventu Armandu Kraukli, Valkas 
novada domes priekšsēdētāju parakstīt «Mēru 
apņemšanos» par pievienošanos Pilsētas mēru 
pakta ietvaros izveidotai ierosmei par klimata 
pārmaiņām.
• Uzsākt Valkas novada Vietējo pielāgošanās 
stratēģijas izstrādi, kurā tiks novērtētas vājās 
vietas un iespējamie riski saistībā ar klimata 
pārmaiņām un prioritārā secībā sarindoti pie-

lāgošanās pasākumi, lai vairotu novada no-
turību pret klimata pārmaiņām tādās paš-
valdības kompetencē ietilpstošās jomās kā vide, 
teritoriālā plānošana, sabiedrības veselība, ci-
vilā aizsardzība, risku vadība, energoapgāde 
un ūdensapgāde.
• Līdzfi nansēt Biedrības «Atbalsts Valkai» iz-
strādāto projekta iesniegumu «Daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotāju iesaistīšana pagalma lab-
iekārtošanā Valkā» EUR 5600,17 apmērā, ja pro-
jekts tiks atbalstīts no Valsts budžeta program-
mas «Vides aizsardzības fonds», apakšpro-
grammas «Vides aizsardzības projekti» «At-
bildīgs dzīvesveids» aktivitātē «Vietējās vides 
iniciatīvas» projektu iesniegumu atklātā kon-
kursā. Projekta kopējais fi nansējums EUR 
160 00,33.
• Piešķirt Kārķu pagasta iniciatīvas veici-
nāšanas biedrībai «Ugunspuķe» EUR 301,54 
dabas koncertzāles – estrādes inventarizācijas 
veikšanai.
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR 85 493,76 apmērā 
investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu 
infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai 
– «Valkas novada bērnu - jaunatnes sporta sko-
las sporta halles vienkāršotā atjaunošana» no 
LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR 80 117,27 izde-
vumiem Valkas novada prioritāro investīciju 
projektu īstenošanai «Valkas novada centrālās 
bibliotēkas vienkāršotā atjaunošana» no LR 
Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
• Izveidot Ēku apsekošanas un izvērtēšanas 
komisiju, lai varētu objektīvi izvērtēt dzīvojamā 
fonda stāvokli un esošo situāciju, sekojošā 
sastāvā :
– Aivars Cekuls – novada domes izpilddirek-
tors - komisijas vadītājs;
- Māris Zālītis – novada domes būvinženieris 
- komisijas loceklis;
– Māris Pandalons – Būvvaldes vadītājs, būv-
inspektors - komisijas loceklis;
– Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes 
vadītājs - komisijas loceklis.
• Uzdot Valkas novada pagasta pārvalžu 
vadītājiem un izpilddirektora vietniekam – 
atbildīgajam par Valkas pilsētu apsekot sa-
koptākās dzīves vietas un darba vietas Valkas 
novada teritorijā. Pēc sakoptākās dzīves vietas 
un darba vietas apsekošanas pagasta pārvalžu 
vadītājiem un izpilddirektora vietniekam – 
atbildīgajam par Valkas pilsētu apsekot kopā 
ar novada domes izpilddirektoru izvēlētās sa-
koptākās dzīves vietas un darba vietas Valkas 
novada teritorijā. Sakoptākās dzīves vietas un 
darba vietas iz-vērtēšanu veikt līdz 2015.gada 
septembrim.
• Atbalstīt Valkas novada pašvaldības pie-
vienošanos Nacionālajam veselīgo pašvaldību 
tīklam.
• Apstiprināt Uzraudzības pārskatu par Val-
kas novada attīstības programmas 2010. – 2016.
gadam īstenošanas rezultātiem. Precizēt Val-
kas novada attīstības programmas darbības 
termiņu uz – 2015. – 2021.gads. Apstiprināt 
Valkas novada attīstības programmas 2015. – 
2021.gadam gala redakciju. Nodot Valkas no-
vada at-tīstības programmas 2015. – 2021.gad-
am gala redakciju Vidzemes plānošanas re-
ģionam atkārtota atzinuma saņemšanai. Pa-
ziņojumu par Valkas novada attīstības pro-
grammas gala redakcijas nodošanu Vidzemes 
plānošanas reģionam atkārtota atzinuma sa-
ņemšanai publicēt mājas lapā www.valka.lv.
• Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu «Omuļu skola», kas atrodas Valkas 
novada Ērģemes pagastā, un sastāv no zemes 
gabala, kopējā platība 2,37 ha, un uz zemes 
gabala esošām ēkām un būvēm – dzīvojamās 
mājas, noliktavas, šķūņa.

Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada 
domes nekustamam īpašu-mam «Omuļu sko-
la»: nosacīto cenu (sākotnējā cena) EUR 5608,00; 
nodrošinājuma apmēru EUR 560,00; atsa-
vināšanas izsoles soli EUR 100,00; reģistrācijas 
maksu EUR 30,00. Apstiprināt šī lēmuma 
Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, 

Noteikt izsoles laiku un vietu – 2015. gada 
19.augustā plkst. 10.00, Beverīnas ielas 3, 
Valkā, 1.stāva apspriežu telpā. 
• Iecelt Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas 
vadītājas amatā Inesi Avotiņu. 

2015.gada 25.jūnijā Valkas novada 
domes sēdē pieņemtie lēmumi

Val kas no va da do mē

Tradicionāli augusta sākumā Vijciemā svin pa-
gasta svētkus. Šogad tie notiks no 6. līdz 8.au-

gustam. Svētku programma sāksies ceturtdienas rītā, 
6.augustā ar tirdziņu, kurā varēs iegādāties gan puķes 
un stādus, gan gardas zivis un kūpinājumus svētku 
galdam. Tās pašas dienas vakarā visi svētku ap-
meklētāji pagasta centrā būs aicināti veidot ziedu 
paklāju. 

«Šis būs jau trešais gads, kad taps stāsts, kas veidots 
no ziediem. Šogad to veltīsim Aspazijas un Raiņa 
jubilejām un tam dosim nosaukumu Saules dēls un 
Mēness meita», stāsta Vijciema tautas nama vadītāja 
Vita Bērziņa.

Savukārt piektdien, 7.augustā plkst. 20.00 Vijciema 
amatierteātris Čiekurs aicinās uz izrādi «Igauņu 
bēres» pēc A.Kivireha lugas motīviem Vijciema tautas 
namā.

Sestdien, 8.augustā plkst. 13.00 Vijciema kapos no-
tiks kapusvētku Dievkalpojums.

Svētki sestdien noslēgsies plkst. 22.00 ar balli Vijci-
ema tautas namā. Spēlēs grupa «Kolibri», kura Vijciemā 
viesosies pirmo reizi.

Uz tikšanos pasākumos! 

Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Vijciemā svinēs 
pagasta svētkus

Trīs vīru grupā «Kolibri» Vijciemā ciemosies pirmo reizi

Pagastos: 
Vijciemā
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1.augustā jau 9 gadu pēc kārtas 
Ērģemē norisināsies plud-

males volejbola turnīrs «Ērģemes 
Dūzis 2015».

Volejbola spēlētāji un atbalstītāji 
gaidīti volejbola laukumos Ērģemē 
pie DUS «ERDEG» no plkst. 9.30, 
sacensību sākums plkst. 10.00.

Turnīrā var piedalīties pilnīgi visi 
pludmales volejbola interesenti bez 
vecuma un profesionalitātes līmeņa 
ierobežojumiem.

Pieteikšanās sacensībām notiek 
no 27.jūlija līdz 30.jūlija plkst. 24.00, 
pieteikumus sūtīt uz e-pastu marcis.
krams@gmail.com. (Pieteikumā jā-
norāda abu spēlētāju vārdi, uzvārdi, 
komandas nosaukums un no ku-
rienes ir komanda.)

Dalības maksa ir EUR 6 (dalības 
maksa jāsamaksā sacensību dienā 
reģistrējoties sekretariātā).

Atgādinām, ka pagājušogad titulu 
«Ērģemes Dūzis 2014» ieguva Gints 
Švecs un Toms Dandens. 

No 21. – 23.augustam Valkas 
un Valgas pilsētās notiks 

starptautiskais turnīrs futbolā 
2001.gadā dzimušajiem un jaunā-
kiem bērniem un jauniešiem.

Šī turnīra mērķis ir popularizēt 
futbolu bērnu un jauniešu vidū, 
pieredzes apmaiņa starp futbola 
skolām un klubiem dažādās valstīs, 
kā arī jauno futbolistu meistarības 
pilnveidošana.

Turnīru organizē Valkas un Val-
gas pašvaldības, kuras jau ik gadu 
aicina futbola skolas un klubus no 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā 
arī citām valstīm.

Šogad turnīrā piedalīsies koman-

das no Latvijas, Igaunijas, Izraēlas, 
Beļģijas, Polijas un Lietuvas.

Atklāšanas ceremonija paredzēta 
22.augustā plkst. 20.00 Valkas pil-
sētas stadionā.

Ceremonijā paredzēta komandu 
svinīgā parāde, priekšnesumi un 
dvīņu pilsētu Valkas un Valgas 
vadītāju svinīgās uzrunas, kā arī fu-
tbola spēle starp dalībnieku futbola 
komandu treneriem.

Futbola spēles notiks Valkas un 
Valgas pilsētu stadionos, kā arī Val-
gas pilsētas futbola laukumā no 21. 
līdz 23.augustam, spēļu sākums no 
plkst. 9.00. Spēļu grafi ki būs ievietoti 
www.valka.lv/sports augustā neilgi 
pirms turnīra norises.

Ieeja – bez maksas! Sekojiet jaun-
umiem www.valka.lv 

Augustā notiks starptautiskais turnīrs 
futbolā «Valkas – Valgas kauss 2015»

Teksts: Džineta Zariņa

Sākusies pieteikšanās sacensību 
seriāla «Valkas četrcīņa – 2015» 

otrajam posmam

Sportā

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

15.augustā pie atpūtas vietas 
«Zāģezers» notiks sacen-

sību seriāla «Valkas četrcīņa – 
2015» otrais posms MTB jeb kalnu 
riteņbraukšanā.

Reģistrācija no plkst. 9.30, sacen-
sību sākums plkst. 11.00.

Distanču garumi: 42 km (lielā 
četrcīņa), 21 km (mazā četrcīņa) un 
veselības klase 10 km.

Būs arī sacensības bērniem no 3 
līdz 11 gadu vecumam. Distances 
sākot no 200 metriem.

Tie, kuri nebūs pieteikuši savai 
vecuma grupai atbilstošu distanci, 

automātiski tiks ieskaitīti veselības 
klasē.

Iepriekš reģistrējoties, dalības 
maksas, sākot no 0,30 EUR bērniem, 

1 EUR pieaugušajiem. Līdz 7 gadu 
vecumam dalība sacensībās – bez 
maksas!

Par piedalīšanos sacensībās ie-
priekš pieteikties elektroniski: 
http://valka.lv/sporta-pasakumu-
rezultati/ vai sacensību dienā.

Sacensību organizatori var veikt 
izmaiņas sacensību vietas, datuma 
izvēlē. Sekojiet informācijai www.
valka.lv

Aicinām piedalīties ne tikai Val-
kas novada iedzīvotājus, bet arī 
apkārtējo novadu sportot gri-
bētājus! 

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

Aicina pludmales volejbola 
turnīrs «Ērģemes Dūzis 2015

• 2.augustā plkst. 14.00 Valkas 
pilsētas stadionā LFF 2.līgas Vid-
zemes reģiona 2015.gada čempionāts 
FK Valka/Valmiera - FK Brīvais 
Vilnis.
• 8.augustā plkst. 10.00 Ērģemē 
pludmales volejbola turnīrs «Ērģemes 
Dūzis 2015».
• 9.augustā plkst. 10.00 Pludmales 
volejbola centrā «Valka» «Joker Beach 
Ball 2015» posms pludmales vo-
lejbolā.
• 11.augustā plkst. 19.30 Valkas 
pilsētas stadionā LFF 2 2.līgas Vid-
zemes reģiona 2015.gada čempionāts 
FK Valka/Valmiera - FK Priekuļi.
• 15.augustā Valkā pie Zāģezera 
Valkas četrcīņa 2015 - MTB riteņ-
braukšana «Apkārt Zāģezeram».
• 16.augustā plkst. 11.00 Vijciema 
skolas sporta laukumā Valkas novada 
Pludmales volejbola tūre Vijciemā.

• No 21.augusta līdz 23.augustam 
Valkas pilsētas stadionā «Valka - Val-
ga footbal Cup 2015».
• 22.augustā plkst. 11.00 Lugažu 
centrā Valkas novada Pludmales 
volejbola tūre Lugažos.
• 23.augustā plkst. 15.00 Jūrmalā 
LFF 2. 2.līgas Vidzemes reģiona 2015.
gada čempionāts FK Valka/Valmiera 
- FK Lielupe.
• 29.augustā Valkas brīvdabas 
estrādā sporta spēles «Atvadas vasa-
rai».
• No 29.augusta līdz 30. augustam 
Valkas ģimnāzijas sporta hallē Starp-
tautiskais turnīrs badmintonā du-
bultspēlēs.
• 30.augustā plkst. 14.00 Valkas 
pilsētas stadionā LFF 2.līgas Vid-
zemes reģiona 2015.gada čempionāts 
FK Valka/Valmiera - Balvu SC. 

Sporta pasākumi AUGUSTĀ
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Jau ceturto gadu Valgas pil-
sētas centrā Pedeles upes 

pussalā aicina brīvdabas «kon-
certs upes ielokā». Brīnišķīgs 
zaļums, vizuļojoša un līkumojoša 
upes čala veido brīnumaino at-
mosfēru. Liegu vasaras nakti 
izteiksmīgu dara vairāki simti 
sveču gaismas, kas mirguļo un 
atspoguļojas uz ūdens. Koncerta 
norisē būtiska loma ir saulrietam.

Koncerts upes ielokā notiks šā 
gada 14.augustā plkst. 20.00 un 
kopā ar pārtraukumu ilgs līdz pus-
naktij. Šis koncerts notiek dvīņu 
pilsētā, tāpēc koncertā allaž uzstājas 
arī mākslinieks no Latvijas. Šogad 
neaizmirstamu koncertu sniegs 
Andris Ērglis.

Koncertā šogad uzstāsies vairā-
kas Igaunijā iemīļotas grupas 
«2QUICK START», leģendārais Te-
nis Megi, Gerta Pabbo un Kristjans 
Kannukene no raidījuma «Igaunija 
meklē superzvaigzni», Nele Līsa 
Vaikso un citi.

Brīnišķīgu priekšnesumu piedā-
vās IGAUNIJAS BRUŅOTO SPĒKU 
ORĶESTRIS pulkvežleitnanta Pētera Sāna vadībā.

Koncerta programma ir veidota tā, lai tajā dažāda vecuma cilvēki ar dažādām gaumēm 
varētu atrast sev tīkamo. Koncertā būs arī bufete – ļoti jauki ir baudīt kafi ju, uzkodas un 
mūziku vienlaikus. Koncerts upes ielokā veido patīkamu gaisotni un jauku vasaras beigu 
noskaņu ar brīnišķīgu mūziku, gaismām un aizkustinošām emocijām.

Biļetes var iegādāties «Piletilevi» un «Statoil» kasēs. Biļešu cena līdz 15.jūlijam – 12 €, no 
16.jūlija līdz 13.augustam - 14 € un pasākuma dienā uz vietas – 16 €. Bērniem līdz 7 gadiem 
ieeja bez maksas, bet viņiem jāsēž pavadoņa klēpī. 

Ziemeļlatvijas 
kameransambļa «Livonia» 

koncertā dziedās 
S.Tīruma un P.Soldāno

Jau ceturto gadu uz Valgu 
aicina «Koncerts upes ielokā»

Teksts: Laura Gredzens, 
Latvijas – Igaunijas institūta pārstāve

Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras dzīvē

Augusta sākumā Valkā par skaistu tradīciju ir 
kļuvis Ziemeļlatvijas kameransambļa «Livoni-

ja» koncerts Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā. Šogad kameransamblis klausītājus priecēs 
2.augustā plkst. 10.00.

Koncerts šoreiz paredzēts īpaši krāšņs, jo tajā 
uzstāsies operdziedātāji Silga Tīruma un Pjērs Soldāno. 
Repertuārā dzirdēsim gan Alfrēda Kalniņa, gan Emīla 
Dārziņa un Bruno Skultes dziesmas. Duetā brīnišķīgais 
pāris izpildīs Endrjū Loida Vēbera «Pie Jesu».

Kameransambļa mākslinieciskais vadītājs Valdis 
Drulle atklāj, ka «Livonija» šoreiz spēlēs nedaudz 
mazākā sastāvā. Klarneti spēlēs mākslinieciskais 
vadītājs Valdis Drulle, fl autu – Miks Vilsons, mežragu 
Andris Ādamsons, savukārt fagotu – Aivis Klibinskis.

Ziemeļlatvijas kameransamblis ir profesionāls mū-
zikas kolektīvs, kuru dibinājusi Valkas pilsētas dome 
sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju. 
Ieeja brīva. 

VII  STARPTAUTISKAIS VALGAS MILITĀRĀS 
VĒSTURES FESTIVĀLS no 14. līdz 16.augustam

Starptautiskā karavīru nometne ar dalībniekiem no 
vismaz 10 valstīm.

Piektdien, 14.augustā
• Plkst. 15.00 Cilvēka glābšana no ūdens tilpnes ar 
Policijas un Robežsardzes aviācijas korpusa pieda-
līšanos Pedeles upes atpūtas zonā.
• Plkst. 16.00 Ziemeļu kaujas pa-raugiestudējums (Val-
gas pilsētas parkā ).
• Plkst. 18.00 Cilvēka glābšana no ūdens tilpnes ar 
Policijas un Robežsardzes aviācijas korpusa pieda-
līšanos Pedeles upes atpūtas zonā.
• Plkst. 18.30 Igaunijā rotējoša ASV vienības gaisa de-
sants Paju kaujas laukos (Tõlliste pagastā).
• Plkst. 20.00  Koncerts «Upes ielokā» (uz Pedeles upes 
pussalas). 

Sestdien, 15. augustā
• Plkst. 8.00 Starptautiskais senlietu gadatirgus ar 
kultūras programmu (Pikk ielas 16a teritorijā).
Aizsardzības dienesta resursu, zemessardzes, bruņoto 
spēku u.c. spēku struktūru demonstrācija. Ieeja: pie-
augušajiem 1 € / pirmsskolas vecuma bērniem bez mak-
sas
• Plkst. 16.00 Karavīru maršs Valgas pilsētā maršrutā 
Jaama pst - Vabaduse iela - Kesk iela - Selvera stāvlaukums.
Karavīri vēsturiskos kara mundieros un dažādu laiku 
militārā tehnika.
• NATO iznīcinātāju pārlidojums.
• Plkst. 19.00 1944.gada paraugkauja (Transpordi ielas 
apkaimē).
• Plkst. 21.00 Koncerts «Zvaigznes militārajās debesīs» 
ar ansambli Terminaator, Getter Jaani. Ieeja uz koncertu: 
pieaugušajiem 10 €, skolēniem/pensionāriem 8 €, 
pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas (Pikk ielas 16a 
teritorijā). Salūts! 
• Plkst. 23.00 Ansamblis «Untsakad», nometnes 

ugunskurs un vienotā dziesma nometnes 
dalībniekiem.

Svētdien, 16. augustā
Aktivitātes karavīru nometnē un festivāla 
noslēgšana

Festivāla organizatori un atbalstītāji: 
Kaitseministeerium, Siseministeerium, Kultuu-
riministeerium, Eesti Kaitsevägi, Valga Lin-
navalitsus, Kaitseliidu Valgamaa malev, MTÜ 
Eesti Frontline, Politsei - ja Piirivalveamet, Kaitse-

politseiamet, Sisekaitseakadeemia, Kuperjaneovi 
jalaväepataljon, AS Rain, Eesti NATO Ühing, 
Kaitseressursside Amet, Eesti Sõjamuuseum, 
Tõlliste vald, Swedbank, Heifi x OÜ, Bauhof 
Group AS, K-Rauta, Jaanikese Jahinduse OÜ, 
Otolux AS, Eesti Punane Rist Valgamaa Selts, 
OÜ VAIER P.T, Valga Maavalitsus, Valgamaa 
Arenguagentuur, Maksu - ja Tolliamet, Valga 
Haigla, AS Eesti Keskkonnateenused, Päästea-
met, Karula Vabatahtlikud Pritsimehed. 
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Trešdien, 1.jūlijā Valkas pilsētas kultūras 
nama kamerzālē (Emīla Dārziņa ielā 8 ) 

notika Valkas pilsētas teātra slēgtā pirmizrāde 
«Ragana» pēc Aspazijas drāmas «Ragana» 
motīviem. Plašākai publikai jauniestudējums 
tiks izrādīts no augusta, tāpēc aicinu sekot līdzi 
informācijai Valkas novada mājaslapā www.
valka.lv. 

Drāmu «Ragana» Aspazija uzrakstīja tālajā 
1894.gadā. Šī drāma tiek uzskatīta par dzejnieces 
nepabeigto darbu. Tā pamatā ir romantiski fi lo-
zofi skas pārdomas, kas akcentē to, ar kādiem 
līdzekļiem mēs cenšamies sasniegt savu izvēlēto 
un šķietami pareizāko mērķi.

Nepabeigtās drāmas sižeta pamatā ir jauna 
ragana Liesma, kura kopā ar citām raganām 
dzīvo mežā, bet viņas dzīves uzskati nesaskan 
ar veco raganu. Viņa vēlas no dzīves kaut ko 
vairāk – mīlestību, pārticību, laimi. Liesma ir 
izvēles priekšā – iegūt mantu un varu, vai arī 
mīlestību un laimi. Viņa izvēlas mantu un varu, 
taču sirdsmieru tā arī negūst. Rezultātā stāsts 
par mīlestību neveidojas pozitīvi romantisks, 
bet iznīcinošs, jo līdzekļi, kā sasniegt mērķi, sevi 
neattaisnoja.

Mūsu izrādē darbība no meža tiek pārnesta 
uz mūsdienām pilsētas izgāztuvi, līdz ar to tēlu 
rīcībā spēcīgi iezīmējas konfl ikts starp ilgām pēc 
sistēmas, kurai pakļauties, un nespēju pretoties 
zemiskiem instinktiem, kurus pamodina ārējie 
apstākļi. 

Iestudējuma režisors Aivars Ikšelis. Scenogrāfs 
– Ivars Noviks. Kustību režisore Evgenia Kozlova.

Jaunās raganas Liesmas lomā Evgenia Kozlo-
va, Almara lomā Vilis Daņilovs un Kārļa lomā 
Aleksandrs Primaks. Pārējās lomās: Līgita – 
Gunita Gendrjuka, Giltina – Lāsma Engere vai 

Daina Kreile. 
Atgādinām, ka 2014.gadā pavasarī pēc 

Kultūras ministrijas darba grupas Raiņa un As-
pazijas jubilejas gada īstenošanai ierosinājuma 
Nacionālā kultūras padome vienojās 2015.gadu 
pasludināt par Raiņa un Aspazijas jubilejas 
gadu, rosinot valsts, pašvaldības un nevalstiskās 
organizācijas iesaistīties tā norisē ar iniciatīvām, 
plānojot un īstenojot pasākumus un citas 
aktivitātes Raiņa un Aspazijas personību un 
viņu radītā kultūras mantojuma aktualizēšanai. 
Raiņa un Aspazijas 150.gadu jubileja ir ietverta 
UNESCO svinamo dienu kalendārā. 

Valkas pilsētas teātrī 
Aspazijas «Ragana»

Kultūras dzīvē

Teksts: Aivars Ikšelis, Valkas pilsētas teātra režisors

Valkā ar jaunu 
koncertprogrammu 

«Vēstule meitenei» uzstāsies 
Normunds Rutulis

Svētdien, 11.oktobrī plkst. 18.00 Valkas pilsētas 
kultūras namā ar jaunu muzikālu projektu sava 

talanta cienītājus iepriecinās Normunds Rutulis. Tā 
rezultātā izveidots nebijis duets ar jauno un talantīgo 
dziedātāju Katrīnu Cīruli un zviedru mūziķa Hansa 
Anteheda trio. Pirmais šī projekta radio singls un 
videoklips «Vēstule meitenei» klausītājus sasniedza 
tieši Valentīndienā. Tāds nosaukums dots arī albu-
mam un koncerttūrei.

Hans Anteheds ir zviedru mūziķis, kura ģimenes 
otru pusi veido latviete Inese. Hans labi runā latviešu 
valodā un ir iemīlējies arī latviešu mūzikā. To viņš 
apliecinājis ar diviem latviešu dziesmu albumiem «Lat-
vian sentiments» 2011.gadā un «More latvian senti-
ments» 2014.gadā. Sadarbībai ar Hans Antehed Nor-
munds brieda 2 gadus, līdz beidzot abas puses nolēma 
rīkoties.

Jaunajā dziesmu albumā «Vēstule meitenei» iekļautas 
latviešu estrādes klasikai pieskaitāmās – Dzel manī 
sauli, Anita, Dziesmiņa Rīgai, Rīta aicinājums, u.c. 
dziesmas Hansa Anteheda aranžējumos.

Koncerttūre norisināsies oktobrī, ar centrālo koncer-
tu koncertzālē «Rīga», 16.oktobrī. Koncertu ap-
meklētājiem mūziķi sniegs koncertu divās daļās. 
Pirmajā atskaņojot jaunā albuma repertuāru, bet otro 
veltot Normunda «mūžam zaļajiem» hitiem – Raudāja 
māte, Tikai vienu reizi, Cāļus skaita rudenī, u.c.

Tas viss, ar vieglu pieskārienu elitārajai mūzikai, 
sagādās patīkamas emocijas kā jauniem, tā pie-
redzējušiem klausītājiem, jo, kur mīt patiesa mīlestība 
uz mūziku, tur mijiedarbība starp klausītāju un 
izpildītājiem kļūst nesaraujama. Atliek vien pār-
liecināties par to pašiem. 

Pēc 10 gadu pārtraukuma oktobrī 
Valkā vērienīgi notiks Pasaules 

valcēniešu dienas.
PASAULES VALCĒNIEŠU DIENU (Valkas ģim-
nāzijas 95. un Valkas mākslas skolas 25.
gadu jubilejas) NORIŠU PROJEKTS:

2.OKTOBRĪ
• Plkst. 18.00 Valkas novadpētniecības mu-
zejā izstādes «Veltījums Valkai II» atklāšana.
• Plkst. 21.00 Lāpu gājiens no Valkas ģimnā-
zijas uz Lugažu ev. lut. baznīcu (maršruts: 
Raiņa – Dārziņa – Rīgas ielas).
• Ap plkst. 21.10 lāpu gājiens apstāja pie Valkas 
pilsētas kultūras nama. Šeit piemiņas zīmes 
atklāšana Latvijas armijas virsniekam Ādolfam 
Maršaus.
• Ap plkst. 22.00 Svētbrīdis Lugažu ev. lut. 
baznīcā.
• Plkst. 23.00 Putras kalnā veltījums val-
cēniešiem pasaulē un ieskaņas brīdis «Latvijai 
100» ( sveču instalācijas un mūzika).

3.OKTOBRĪ
• No plkst. 9.00 (visu dienu) Valkas ģim-
nāzijas* un Valkas mākslas skolas apskate.
• Plkst. 10.00 Valkas novada domē (Beverīnas 
ielā 3) Pasaules valcēniešu dienu domnīca – 
diskusijas.
• No plkst. 12.00 Lugažu laukuma svētki.
• Plkst. 15.00 Valkas mākslas skolā izstādes 
atklāšana.
• Plkst. 18.00 Valkas pilsētas kultūras namā 
koncerts «Valcēnieši Valkai».
• Plkst 20.00 Valkas ģimnāzijā klašu stundas.
• No plkst. 21.30 Valkas pilsētas kultūras na-
mā, Valkas ģimnāzijā, Valkas mākslas skolā un 
Lugažu laukumā neformālas tikšanās un balles 
ar grupām «Baltie lāči», «AAA» un DJ Dzintaru.
* Reģistrācija Valkas ģimnāzijas 95.gadu jubilejai 
notiks skolas telpās. Dalības maksa pie re-
ģistrācijas € 5.00.
Norises var tikt papildinātas un sākumu laiki 
koriģēti.

Atbalsta: SIA «Baltic candle».
Koordinators Aivars Ikšelis.

Valkas pilsētas kultūras 
namā 26. augustā plkst. 10.00

«JĀŅA CIMZES RUDENS 
VALKAS LASĪJUMI»
Tēma: «Tauta, 

nācija, 
identitāte 

un ieražas»
Uzaicinātie lektori:

• Janīna Kursīte - Pakule – habilitētā 
fi loloģijas zinātņu doktore, Latvijas 
Universitātes profesore, latviešu lite-
ratūrzinātniece, valodniece, publi-
ciste, rakstniece, politiķe;
• Rūta Muktupāvela – Latvijas 
Kultūras akadēmijas (LKA) rektore, 
profesore, kultūras antropoloģe;
• Sigita Kušnere – Latvijas 
universitātes Latviešu literatūras 
vēstures un teorijas katedras pa-
sniedzēja, festivāla «Pastāvēs, kas 
pārvērtīsies!» kuratore; 
• Ingus Barovskis – Latvijas Uni-
versitātes Humanitāro zinātņu fa-
kultātes fi loloģijas doktors, Alberta 
koledžas lektors Mākslas indus-
trijās.
• Lasījumus kuplinās Velgas Kriles 
dzejas lasījumi un Imantas Kultūras 
un atpūtas centra vīru vokālais an-
samblis «Harmonija Rīgai» (vadītājs 
Ārijs Šķepasts).

Izglītības un kultūras daļas 
vadītājs Aivars Ikšelis

3.oktobrī Valkā Lu-
gažu laukuma svētki! 
Tādēļ aicinām visus, 
kam mājās kāda fo-
toliecība par šo lau-
kumu, nesiet to, 
lūdzu, uz kultūras 
namu. Īpašs aicinā-
jums – pieturvietai 
par padomju laiku – 
priecāsimies par bildi, kurā var redzēt, ka uzņem 
pionieros vai komjauniešos, un tas notiek tieši 
Lugažu laukumā!
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10.jūlijā Kārķu pagastā pie 
Ķires tilta atklāja autoceļu 

P22 Valka – Rūjiena posma Kārķi – 
Naukšēni.

Pasākumā svinīgas uzrunas teica 
VARAM pārstāvis Jānis Eglītis, Val-
kas pašvaldības vadītājs Vents Ar-
mands Krauklis, Kārķu pagasta pār-
valdes vadītājs Pēteris Pētersons un 
Naukšēnu novada domes priekš-
sēdētājs Jānis Zuments.

Jauno ceļu pirmie iemēģināja Ai-
vars Freimanis (Frīdis) ar «Vēja brā-
ļiem» , motokluba «Valkas vanagi» 
dalībnieki un Naukšēnu motobrau-
cēji, kā arī individuāli braucēji.

Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs 
Pēteris Pētersons uzsvēra, ka ceļa re-
konstrukcija ir nozīmīgs notikums 

Ziemeļvidzemes vēsturē, jo tas vei-
cinās ne tikai novada, bet arī starp-
novadu un pārrobežu attīstību.

Ceļa atklāšanas pasākumu kup-
lināja Mirtas tante, Pigaļu Frīdis, 
Ēriks, Olita, Lāsmiņa, Kņopiene un 
vēl daudzi citi populāru latviešu 
kinofi lmu varoņi, kuru lomās iejutās 
Kārķu pašdarbnieki. Dziedot Kārķu 
himnu, tika «pārgriezta lenta» – 
sadalīta visiem klātesošajiem Silvas 
Miezes un Jutas Auštes ceptā sešus 
metrus garā kūka, kurā bija sa-
skatāms viss, kas vērojams jaunajā 
ceļa posmā.

Vērienīgos darbus 12,485 kilo-
metru garumā veica CBF SIA «Bind-
ers», tiltus rekonstruēja SIA «Rīgas 
tilti». Būvdarbu izmaksas ir 
5 128 342,02 EUR (ar PVN), 85% ir 
Eiropas savienības fi nansējums, 15% 
Latvijas Valsts fi nansējums. 

Atklāts ceļa «Ziemeļu stīga» rekonstruētais 
posms Kārķi – Naukšēni

Teksts un foto: Zane Brūvere, Valkas 
novada domes Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Kārķu pagasta svētkos 
būs arī netradicionālas 

sporta aktivitātes

7.augustā plkst. 18.00 (reģis-
trēties dalībai vēlams līdz 

5.augustam) notiks pirmais Kārķu 
mini triatlons.

Tajā būs nopietni pārbaudījumi. Pir-
mais būs ūdens šķēršļa pārvarēšana 
(skrējiens caur Ķires tilta apakšu). 
Drošības apsvērumu dēļ šajā disciplīnā 
kājām gan jābūt apautām). Otrais 
pārbaudījums būs skrējiens caur Lus-
tiņdruvu līdz pagasta ēkai, kur pirms 
tam jau būs novietoti dalībnieku 
divriteņi, lai mini triatlonu pabeigtu ar 
riteņbraukšanu pa norādīto trasi (tra-
ses garums ne vairāk par 7 km). 

Tās būs individuālas sacensības, 
kurās atsevišķi vērtēs vīriešus (pirms 
un pēc 50 gadu vecuma) un sievietes 
(pirms un pēc 50 g.v.). Specbalva ska-
tītāju mīlulim! Apbalvošana 8. augustā 
Dabas koncertzālē.

8.augustā jau pašā rīta agrumā no 
plkst. 8.00 – Zolītes ātrspēle Kārķu tau-
tas nama zālē.

Plkst. 11.00 Kārķu vasaras Olim-
piādes atklāšana Kārķu dabas kon-
certzāle. Programmā:
• Piepūšamās atrakcijas mazajiem 

apmeklētājiem.
• Netradicionālās spēles senioriem.
• Bērniem – riteņbraukšanas meis-
tarības pārbaudījums.
• Tiem, kam braukšanas apliecība 
kabatā – auto braukšanas meistarības 
pārbaudījums.
• Ap plkst. 13.00 pie skolas volejbola 
laukumiem sākas komandu sacen-
sības.

Kārķu Vasaras Olimpiādē piedalās 
komandas (sastāvā 3 cilvēki, var būt 
jauktas – jebkāda vecuma, dzimuma, 
svara un tml.) Komandām vēlama 
reģistrēšanās līdz 5.augustam. Kārķu 
vasaras Olimpiādē komandām būs 
jāpieveic 4 disciplīnas:
• Neparedzamais volejbols.
• Bokss uz baļķa.
• Lodes grūšana.
• Vasaras biatlons ap futbollaukumu.

Būs arī individuālās spēles – 
šautriņu mešana, vasaras biatlons ap 
futbollaukumu (pieejams individu-
ālajiem dalībniekiem tikai tad, kad 
disciplīnu nepilda Olimpiādes koman-
das) un lodes grūšana (disciplīna at-
vērta individuālajiem dalībniekiem 
tikai tad, kad tajā nepiedalās Olim-
piādes komandas). 

Pagastos: Kārķos

Pirmie ceļu iemēģināja «Vēja brāļi», «Valkas vanagi», Naukšēnu un
 individuālie motobraucēji

Mopēdists centās apsteigt žigulīti – ja grib, viss ir iespējams!

Sešus metrus garajā kūkā bija attēlots viss atjaunotais ceļa posms - to lentes vietā 
šķēlēja amatpersonas

Teksts: Silva Mieze
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Valkas novada 
domes iesnieg-

tais projekts «Esi kus-
tīgs un lustīgs Valkā» 
ir ticis labo darbu 2.
kārtā uz balsošanu, 
tāpēc ir nepieciešams 
visu novada iedzīvo-
tāju, draugu un radu 
atbalsts.

Projektā paredzēts 
izveidot vingrošanas 
iekārtu laukumu, kas 
būtiski papildinātu Valkas pilsētas sporta 
infrastruktūru, jo laukums atrastos netālu no 
veloceļa. Netālu ir arī mežs, kur atrodas iecienītā 
skrējēju «Optimista» trase. Izvēlētā vieta Valkas 
pilsētā tiku izmantota aktīvai un saturīgai brīvā 
laika pavadīšanai tuvējā daudzstāvu dzīvojamo 
māju rajona bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem 
un senioriem. 

Blakus atrodas Valkas pamatskola, kuras 
skolēni varēs dažādot sporta nodarbības. Netālu 

atrodas slimnīca un sociālās aprūpes nams, 
tāpēc iekārtas varētu izmantot arī seniori. Pro-
jekta īstenošana – mūsdienīgas un daudzveidī-
gas sporta zonas izveide ir priekšnosacījums, lai 
iedzīvotāji aktīvi pievērstos veselīgam dzī-
vesveidam, sporta aktivitātēm brīvajā laikā, 
vairāk laiku pavadītu svaigā gaisā, draugu un 
domubiedru sabiedrībā.

Tiešsaiste uz mūsu projektu: http://labiedar-
bi.lv/lv/projekts/esi-kustigs-un-lustigs-valka 

Aizvadīti mūžībā
Valkas novada Dzimtsarakstu 

nodaļā 
no 16.06.2015. līdz 

15.07.2015. reģistrēti

6 mirušie –Sanita Šiška (1971.), 
Guntis Grindulis (1951.), Jeļena 
Stepānova (1978.), Milda Eglīte 
(1926.), Zinaida Ulanova (1935.), 
Juris Bērtulis (1938.).

Izsakām līdzjūtību
 tuviniekiem –

Valkas novada dome

Val kas no va da Dzim tsa rakstu 
no da ļā no 16.06.2015. līdz 15.07.2015. 

reģistrēti

2 bērni - 1 meitenīte – Līga un
 1 zēns – Alekss.

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Teksts: Be ni ta Bri la, Vidzemes slimnīcas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Val kas pil sē ta
Rasma Rogaine 01.08., Uldis Broks 02.08., 
Valentina Kudryashova 02.08., Edgars 
Krastiņš 03.08., Jadviga Koba 03.08., Vilnis 
Laviņš 03.08., Nadežda Kabanena 05.08., 
Ināra Dimiņa 06.08., Ruta Garsele 07.08., 
Valentīna Moroza 07.08., Elita Gaļinovska 
07.08., Ēvalds Jaunžeikars 08.08., Aldis 
Dīķis 08.08., Vladimirs Vasiļjevs 09.08., 
Benita Kušķe 10.08., Valentīna Goļmakova 
10.08, Mihails Jaukubs 10.08., Jana Čākure 
10.08., Astrīda Sīmane 12.08., Modra Ogste 
12.08. Vilnis Baltiņš 13.08., Māris Nātra 
13.08., Raitis Lakstiņš 13.08., Inese 
Lečmane 14.08., Sandra Vērīte 14.08., 
Mirdza Rūmīte 15.08., Nadežda Gļebova 
15.08., Nataļja Matvejeva 15.08., Mārtiņš 
Semjonovs 16.08., Uldis Veips 16.08., 
Rūdolfs Auseklis 17.08., Valentina Du-
bravina 17.08., Ināra Bratčikova 17.08., 
Ivars Valdzers 19.08., Veneranda Lap-
kovska 21.08., Arvīds Apinis 21.08., Vija 
Vesingi 22.08., Anna Hassenbach-Jukums 
23.08., Rasma Ozola 23.08., Dzintars Gailis 
23.08., Maigonis Miezis 24.08., Vizma Ser-
mule 26.08., Alma Grīsle 27.08., Inta 
Bērzone 28.08., Alise Kiseļova 28.08., Ra-
isa Kubanskaja 28.08., Zinta Skujeniece 
28.08., Augusts Ābens 31.08.

Ēr ģe mes pa gasts
Juris Roze 3.08., Agita Pandalone 4.08., 
Alfrēds Pinnis 8.08., Daiga Lakstiņa 9.08., 
Laimdota Roze 9.08., Gaļina Sitare 14.08., 
Mudīte Skriaba 15.08.,Vitauts Petkevičjus 
17.08., Silva Stabiņa 23.08.

Kār ķu pa gasts
Mārtiņš Pētersons 08.08., ., Maiga Stilbiņa 
18.08., Rita Lammase 22.08.

Val kas pa gasts
Aleksandra Pavlova 01.08.; Benita Purne 
01.08.; Mārīte Agule 01.08.; Mārīte Lūsa 
06.08.; Anatolijs Rūtiņš 29.08.; Jeļena 
Jukimoviča 29.08.; Vladislavs Belozercevs 
31.08. 

Vij cie ma pa gasts
Jānis Melbārdis 01.08., Ņina Beikmane 
05.08., Ināra Pakalna 09.08., Aivars Majors 
16.08., Agris Silgals 22.08., Alda Pundure 
23.08.

Zvār ta vas pa gasts 
Lilita Ikale 9.08., Livija Elksne 13.08., 
Astrīda Dundare 13.08., Gaida Eglīte 17.08., 
Roberts Čams 24.08., Antra Ozoliņa 
26.08.

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

Sveicam arī visus 
pārējos jubilārus!

Izbraukuma vizītē Vidzemes slim-
nīcas poliklīnikā Valkā trešdien, 

26.augustā, pacientus pieņems ķirurgs 
Andrejs Blumbergs, endokrinoloģe 
Baiba Jēgere un fi zikālās un re-
habilitācijas medicīnas ārste  Inese 
Gaiķe. 

Pieteikšanās – poliklīnikas reģistra-
tūrā Valkā, tālr.: 64722307.

«Val kas Novada Vēstis»
 Valkas novada pašvaldības

 informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.

Tirāža: 4300 eks.

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,

Semināra iela 9, Valka, 
Valkas novads, LV-4701; 

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

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes 

sabiedrisko att iecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707489

e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

Iespiests tipogrāfi jā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafi ka: Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

Reģ. nr. 40008089643,
 e-pasts: info@paradizessnibis.lv

Izbraukuma 
speciālisti augustā

Mobilais mamogrāfs
Teksts: Jolanta Selezņeva, SIA «Veselības centrs 4» 
Mobilo mamogrāfu projekta pacientu koordinātore

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

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu iz-
meklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – 

Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas 
ieradīsies 10., 11., 24.augustā.

Mobilais mamogrāfs piebrauks pie Valkas 
ģimnāzijas, Raiņa ielā 28 A.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc 
iepriekšēja pieraksta!!

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma 

vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts 
skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir 
bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 ga-
dus kopš iesūtīšanas datuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta 
norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar 
Nacionālo veselības dienestu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 
27866655 (lūgums sagatavot personas kodu un 
telefona numuru). Sīkāka informācija www.
mamografi ja.lv vai uz e-pastu info@ma-
mografi ja.lv 

Pēdējā brīdī

Nobalso, lai Valkā būtu jauns 
vingrošanas iekārtu laukums!
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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

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

• Līdz 31.augustam – izstāde «Mans vaļasprieks»: 
valcēnietes Gaidas Cirītes krustdūrienā veidotās 
gleznas un rokdarbi.

No 3. līdz 20.augustam • – izstāde «Caur miglas 
jūrai iet strēlniekrindas»: romāna «Dvēseļu pute-
nis» autoram Aleksandram Grīnam – 120.

No 3. līdz 28.augustam • – izstāde «Prezidentūra 
devusi pašapziņu»: atskats uz Latvijas prezi-
dentūru ES.

No 3. līdz 31.augustam • – izstāde «Latvijas 
dārgumi un tas, ar ko lepojas valcēnieši».

No 17. līdz 31.augustam • – izstāde «Mīlot cil-
vēkus un Latviju»: rakstniecei, publicistei Marinai 
Kosteņeckai – 70.

Kār ķu pa gas tā

Vijciema pa gas tā

• No 7.augusta līdz 1.septembrim 
Saieta nama telpās apskatāma Val-
cēnietes Ļubovas Karaļkovas rok-
darbu izstāde. Izstāde atvērta dar-
ba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.
• 22.augustā plkst. 19.00 Saieta 
namā «Lugažu muiža» viesosies 
Rūjienas novada amatierteātris 
«Vitrāža» ar komēdiju.

• No 6.augusta līdz 8.augustam pie Vijciema tautas nama Vijci-
ema pagasta svētki.

Lugažu muižā

• 15.augustā plkst. 13.00 Mier-
kalna tautas nama Bēr-nības 
svētki.

• 29.augustā Mierkalna tautas 
namā izstādes «Māksla rada 
mākslinieku» atklāšana.

• 1.augustā plkst.18.00 Valkas 
brīvdabas estrādē «Melodiskās 
mūzikas svētki».
• 2.augustā plkst. 10.00 Zie-
meļlatvijas kameransambļa «Li-
vonia» koncerts. Solisti – S.Tī-
ruma un P.Soldāno.

• Pagasta svētku pasākumi:
7.augustā plkst. 13.00 – Ziedu rota Dabas kon-
certzālei;
plkst. 18.00 – pirmais Kārķu mini triatlons;
plkst. 20.00 – A. Niedzviedža luga «Trīsarpus 
atraitnes» Kārķu tautas nama amatierteātra 
«Strops» dramatizējumā;

8.augustā plkst. 7.00 – pagasta modināšana;
plkst.  8.00 – zolītes ātrspēle;
 no plkst. 10.00 – lauku labumu tirdziņš;
plkst. 11.00 – pagasta sporta spēļu atklāšana;
plkst. 20.00 – koncerts «No maliņu maliņām»;
plkst. 22.00 – balle, spēlē grupa «Mājupceļš».

• 29.augustā plkst. 19.00 – J.Ziemeļnieka Strenču 
tautas teātra izrāde «Brangumēni».

Melodiskais vilciens turpina kursēt
Kā katru nedēļu, arī augustā 

melodiskajā vilcienā, vieso-
sies aizrautīgi un sabiedrībā zināmi 
muzikanti. Ar saviem stāstiem 
mūziķi raidījumā atklāj ne tikai 
dziesmu tapšanas vēsturi, bet arī 
savu būtību un dzīves stilu.

Šoreiz būs tikšanās ar Latgales 
šlāgermūzikas grupu «Baltie lāči». 
Grupa izdziedās tautā mīlētas un 
populāras dziesmas, tautasdziesmu 
apdari un arī pašu komponētas 
dziesmas. Vilciena galastacijā «Val-
ka» ar sevi iepazīstinās grupas «Jum-
prava» un «Rebel Riot».

Melodiskajā vilcienā varēs satikt 
arī grupu «Brīvdiena», kura popu-
laritāti ieguva jau deviņdesmitajos 
gados, bet aizvien priecē ar savām 
dziesmām. Raidījumā grupa izdzie-
dās dziesmas, kurām ir savs raksturs 
un stāsts. Savukārt šarmantais Ri-
kardions atklās savus dzīves noslē-
pumus un kopā ar muzikālo ap-
vienību «Uzlūdz dāmas» priecēs 

skatītājus ar mīlestības dziesmām.
Muzikālu koķetēriju ar dažādiem 

stiliem, raksturiem, vieglu humora 
devu un pozitīvismu ļaus izbaudīt 
Jāņa Lūsēna muzikālā apvienība 
«Promenāde». Tajā savijas jaunība ar 
pieredzi, laba dzeja un divas spēcīgas 
un skanīgas – Uģa Rozes un Anmary 
balsis.

Šomēnes raidījumā dziedās arī 
leģendārais dziesminieks Haralds 
Sīmanis. Ļoti īpaši ir viņa sirsnīgie 
stāstījumi, kas spēs aizkustināt ik-
vienu skatītāju.

Valkas televīzijas raidījums RE:TV 
kanālā katru svētdienu 19.30, ar 
atkārtojumu ceturtdienās 23.30 un 
sestdienās 8.15. Lai vasaras vakari 
garāki, bet rīti – agrāki!

2.augusts – Baltie lāči;
9.augusts – Jumprava;
16.augusts – Brīvdiena un Rebel 

Riot;
23.augusts – Rikardions un Ha-

ralds Sīmanis;

30.augusts – Jāņa Lūsēna muzikāla 
apvienība «Promenāde».

Raidījums «Melodiskais ceļojums» 
ir vērojams televīzijas ekrānos katra 
mēneša pirmajā sestdienā 18.00 
Re:TV kanālā. Raidījums ļauj iepazīt 
Latvijā zināmus dziesminiekus, kuri 
priecē ar akustisku koncertu. 

3.augustā 19.00 Valkas televīzijas 
studijā koncerta ieraksts, kurā 
uzstāsies dziesminieks no Valmieras 

– Mikus Frišfelds. Viņš paša spēkiem 
izdevis divus studijas albumus – 
«Egoland» un «Indiāņu vasaras», kas 
nominēta Latvijas mūzikas ierakstu 
gada balvai nominācijā «Labākais 
autormūzikas albums».

Dziesminieks priecājas, ja kāds no 
klausītājiem viņa dziesmās atrod arī 
sevi pašu, savus domubiedrus. 
Biļetes uz koncertu iegādājamas Val-
kas kultūras nama kasē. 


