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1. 2014. ga da TOP 5:
1) Pa gas ta cil vē ki – ku ri ak tī vi 
pie da lās paš dar bī bā un spor tā, ap-
mek lē pa sā ku mus, kopj lau kus un 
sa vas sē tas, ne no gur sto ši strā dā sa-
vās saim nie cī bās, audzi na bēr nus.
2) Pa gas ta 790 ga du ju bi le jas pa-
sā ku mi četr u die nu ga ru mā. Ju bi-
le jas pa sā kums sā kās ar tir dzi ņu. 
Pir mo rei zi mums bi ja ūdens bum-
bu at rak ci jas Vi jas upē. Bi ja gan te-

āt ra iz rā de, gan ro ta ļas bēr niem. 
Īpa ša bi ja skait ļa 790 vei do ša na no 
zie diem – pa klā ja vei do tā ji at ne sa 
no sa vu mā ju dār ziem pa šus skais-
tā kos zie dus. Kā zi ņu nā kot nei ie-
stā dī jām trīs sar ka nās kļa vas, lai 
aug kup las un va re nas. At mi ņā pa-
liks vij cie mie šu spē lē tā te āt ra iz rā-
de au to os tā un krā sai nais un ie-
spai dī gais sa lūts pus nak tī.
3) Val kas no va da svēt ki Vij cie ma 
pa gas ta lau ku sē tā «Ie lī cas». Lau ku 
sē ta ir mū su pa gas ta un no va da 
lep nums, kas ar kat ru ga du kļūst 
skais tā ka un sa kop tā ka. 
4) Ar Val kas no va da do mes pie-
šķir to fi  nan sē ju mu veik ti re mont i 
sko lā un De po ēkā.
5) Zā les pļau ja mā trak to ra ie gā de, 
kas mū su cen tra te ri to ri jas pa da ra 
vēl sa kop tā kas. Skais to pļā vu mu 
no vēr tē gan vij cie mie ši, gan vie si.
2. Kā du at zī mi 10 baļ ļu sis tē-

mā bū tu pel nī jis aiz va dī tais 
gads, kā pēc?

Baļ ļu sis tē mā aiz va dī to ga du 
vēr tē ju ar 7. Gads bi jis dar bīgs un 
ti kai ko pī giem spē kiem un ide jām 
at kal kā da ēka, kāds stū rī tis ir sa-

kopts. Ne kad jau nav tā, ka viss ie-
ce rē tais ir iz da rīts. Ro das jaun as 
ide jas, un tās ir jā re ali zē – ti kai ko-
pī giem spē kiem va ram tās īs te not.
3. Ku ros no ti ku mos vis vai rāk 

sa ju tāt ie dzī vo tā ju vie no tī bu, 
pat ri otis mu un mī les tī bu pret 
pa gas tu?

Do mā ju, ka ie dzī vo tā ju vie no tī-
bas sa jū ta jū ta ma pa gas ta svēt kos, 
kad sa brauc tu vi un tā li bi ju šie vij-
cie mie ši, var sa tikt sen ne re dzē tus 
ra dus, drau gus un ko pī gi ap mek lēt 
vi sus svēt ku pa sā ku mus, ap ska tīt 
pa gas ta ie stā des un iz vēr tēt, kas 
ga da lai kā mai nī jies. Vēl šīs īpa šī-
bas vij cie mie šos jū ta mas pa gas ta 
spor ta svēt kos. Ša jos svēt kos sa-
brauc tie ši jaun ie ši, ku ri dzī vo un 
strā dā pil sē tās. Un, pro tams, vis i 
tie, kas aiz brau ku ši strā dāt uz ār-
ze mēm. Sa vu vie no tī bu vij cie mie ši 
spēj pa rā dīt arī pie da lo ties da žā dos 
no va da kul tū ras spor ta pa sā ku-
mos.
4. Kurš brī dis jums li kās tāds, 

kad ju tā ties pa ma nī ti no va da, 
valsts mē ro gā?

Valsts mē ro gā no teik ti bi jām pa-

ma nī ti Vents pi lī ama tier te āt ru sa li-
do ju mā, Lat vi jas Jau nat nes zie mas 
olim pi ādē Ēr gļos. Jā iz ceļ Vij cie ma 
maz pul ka pie da lī ša nās fo ru mos 
un Zem ko pī bas Mi nis tri jas ie gū tā 
vei ci nā ša nas bal va. Eiro pas de ju 
ko lek tīvs Vi jo lī tes ar pa nā ku miem 
cie mo jās pie drau giem Sēl pi lī. Vij-
cie ma ho ke ja ko man da veik smī gi 
jau 10 ga dus spē lē Vid ze mes at klā-
ta jā čem pio nā tā ho ke jā. 

No va dā no teik ti ir pa ma nī ti 
mū su de jo tā ji, dzie dā tā ji, ak tie ri, 
spor tis ti. Mums ir gar šī gu kū ku ce-
pē jas, ku ras pie da lī jās kū ku kon-
kur sā. Mums ir zem nie ki, ku ri prot 
saim nie kot un ku ri ir no vēr tē ti no-
va dā.
5. Lie lā kie iz ai ci nā ju mi 2015.

ga dam, ga ta vo ša nās Lat vi jas 
100-ga dei?

 Lie lā kie dar bi sko las tel pu re-
monts un mal kas šķū ņa celt nie cī-
ba. Tur pi nā sim lab ie kār tot mū su 
ap kār tē jo vi di, lai bū tu pa tī ka mi 
paš iem un cie mi ņiem. 

Ie el po jot gai su, 
jū ta mas pirm ās 

pa va sa ra vēs mas. Ar 
kat ru die nu pa liks 
aiz vien gai šāks un sil tāks. Arī se vi ir 
jā sa pu ri na – kad da ba mos tas, 
jā mos tas tai līdz i!
Feb ru āra no va da vēs tis šo reiz mī les-
tī bas no ska ņās – avī zes lap pu sēs no 
sirds svei cam mū su no va da Zel ta 
pār us! 
Ša jā nu mu rā aiz sā kam jaun u rub-
ri ku – Val kas ģim nā zi jai 95. Ta jā 
vēs tī sim par cil vē kiem, ku ri ar 
sko lu sais tī ti ļo ti cie ši. Šo reiz – 
sko lo tā jas Mu dī tes Lo ren ces at mi ņas. 
Pat ja cen ša mies dzī vot šeit un ta-
gad – īpa ša vie ta ir vēs tu rei un 
at mi ņām. Tā ir ba gā tī ba,kas ne ko 
ne mak sā un no ku ras var ti kai ie gūt 
un mā cī ties. Ie spē jams, ka ik die na 
vairs ne šķi tīs tik ne pār va ra ma un 
būs at kal jaun i spē ki iz cī nīt sev vie-
tu dzī vē, ko kat ram no sirds no vē lu!
Me tī si mies jaun os iz ai ci nā ju mos un 
gai dī sim pa va sa ri!

Za ne Brū ve re
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2.kū ku kon kurss

6 jau tā ju mi pa gas tu pār val žu va dī tā jiem: Vijciems
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Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja 
Mārīte Kalniņa

2014.gadā
paveiktais

7.mar tā Val kas 
pil sē tas kul tū-
ras na mā no ri-

si nā sies 2.Kū ku kon-
kurss. Tā pat kā pa gā ju-
ša jā ga dā or ga ni za to ri 
aici na kū ku un tor šu 
ce pē jus pie teikt da lī bu 
kon kur sā.

Vis i laip ni gai dī ti, 
būs gar do kū ku un tor-
šu de gus tā ci ja, ka fi  ja un 
po zi tī va at mo sfē ra!

Gal ve nais no sa cī-
jums – tor tes vai kū kas 
svars ne var būt ma zāks 
par čet riem ki lo gra-
miem (ta ču var būt, pie-
mē ram, četr as 1 ki lo gra-
mu sma gas tor tes).

Šī ga da tē ma – kā zu 
tor tes. Or ga ni za to ri 
aici na pie iet tē mai ra do-
ši un va ri ēt – jo kā zu 
tor tes var būt gan sal-
das, gan sā ļas, kā zu tor-
tes go dā var būt vis da-
žā dā kie kon di to re jas iz-
strā dā ju mi – ti kai jā ļauj 
va ļa fan tā zi jai!

Kon kur sa da līb nie-
kus vēr tēs pro fe si onā la 

žū ri ja septiņās no mi nā-
ci jās. Kon kur sa da līb-
nie kiem die nas ot ra jā 
pus ē būs ie spē ja ap mek-
lēt meis tar kla si pie Jā ņa 
un Mai jas Kai riem.

Šo gad īpa šu bal vu 
pie šķirs arī par vi zu āli 
vis skais tāk no for mē to 
tor ti!

Bi ļe šu ce nas būs ļo ti 
drau dzī gas – 1,50 eiro 
per so nai, sa vu kārt ģi-
me nes bi ļe tes ce na – 3 
eiro.

At gā di nām, ka kū ku 
kon kur su no va dā or ga-
ni zē, lai po pu la ri zē tu 
un at tīs tī tu šo māj ra žo-
ša nas no za ri no va dā.

Pie teikt da lī bu kon-
kur sā var zva not uz tāl-
ru ni – 26488684 (Val kas 
no va da do mes Ko ope rā-
ci jas spe ci ālis te Snie dze 
Rag že). 

PĀRIEM, KAS 
PIETEIKUŠI LAULĪBU 
REĢISTRĀCIJU VAL-
KAS NOVADA DZIMT-
SARAKSTU NODAĻĀ, 
IEEJA BEZ MAKSAS. 
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Trīs die nu ga ru mā Val kas 
tū ris ma in for mā ci jas bi-
ro ja pār stāv ji iz stā des 

vie sus ie pa zīs ti nā ja ar lie lā ka jiem 
šā ga da pa sā ku miem no va dā, se-
nās Han zas ce ļa tū ris ma marš ru-
tu – VI A Han sa eti ca, kas vi jas 
cau ri 3 val stīm – Lat vi ju, Igau ni ju 
un Krie vi ju (www.vi ahan se ati ca.
in fo), ap ska tes ob jek tiem un ak ti-
vi tā tēm no va dā un kai mi ņos.

«Cil vē ku in te re se par kon krē-
tiem pie dā vā ju miem bi ja lie la – tie 
ie in te re sē ja da žā du mēr ķau di to ri-
ju», pa stās tī ja bi ro ja va dī tājs Ma-
dars Lāns. «Sten da ap mek lē tā ji sa-
ņē ma in for mā ci ju gan par ak tī vās 
at pū tas ie spē jām, kas sais tī tas ar 
ve lo tū ris mu, lai vo ša nas ie spē jām 
un da bas ta kām. Ģi me nēm ar bēr-
niem ak tu ālāks bi ja lau ku saim nie-

cī bu ap mek lē ju mu pie dā vā jums un 
ak ti vi tā tes ģi me nes lo kā, kur ie spē-
jams ak tī vi līdz dar bo ties gan lie-
liem, gan ma ziem».

Iz stā des vie siem bi ja ie spē ja arī 
cie nā ties ar sa rū pē tiem gar du miem 
no vi su četr u pār stā vē to no va du 
ra žo tā jiem un uz ka vē ties il gāk pie 
Zie me ļu stī gas sten da. Īpašs pal-
dies SI A «Pe de lī te» ko lek tī vam un 
per so nī gi Al bī nai Kār kli ņai un 
zem nie ku saim nie cī bas «Dzin ta ri» 
biš ko pim Igo ram Ig nat je vam.

Tū ris ma uz ņē mē jus šo gad pār-
stā vē ja vie su nams «Aus mas», ku ri 
pie dā vā ja no bau dīt un ie gā dā ties 

ga ta vo tos māj-
ra žo ju mus – 
kū pi nā tu ga ļu, 
kā arī pa pil dus 
ie pa zī ties ar 
pa kal po ju mu 
pie  dā vā ju  mu 
vie su na mā – 
n a k t s  m īt  n e s 
bēr nu no met-
ņu un ci tu pa-
sā ku mu or ga ni zē ša nā.

Ma dars Lāns ap lie ci na, ka da lī-
ba iz stā dē «Bal tto ur 2015» bi ju si 
sek mī ga: «Tās lai kā no di bi nā jām 
kon tak tus ar ko lē ģiem tū ris ma jo-

mā no Lat vi jas un Igau ni jas, sa gā-
dā jām jaun us un ak tu ālus ma te ri-
ālus tū ris ma in for mā ci jas bi ro ja 
in for ma tī viem sten diem». 

Teksts: Za ne Brū ve re, Val kas no va da 
do mes Sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te
Foto: Madars Lāns

«Balttour» izstāde ir lieliska iespēja sevi parādīt no labākās puses

Izstādē var aplūkot arī suvenīrus, kuri nav bijuši pārdošanā

Val kas no va da Dzim tsa-
rak stu no da ļa jau trīs 
ga dus īs te no ju si tra dī ci-

ju – par go du Starp tau tis ka jai ģi-
me nes die nai BEZ MAK SAS SVI-
NĪ GO LAU LĪ BU CE RE MO NI JU. 
Jaun ajiem pār iem ne bi ja jā mak sā 
par svi nī go ce re mo ni ju, bet ti kai 
valsts no de va – EUR 14,00, un šī 
bez mak sas lau lī bu «ak ci ja» pa-
re dzē ta pār iem, ku ri ne vē las vai 
ne var at ļau ties rī kot lie las kā zas 
ar dau dziem vie siem, bet šo svi-
nī go brī di grib pa va dīt ti kai ar 

sa viem ve dē jiem un vis tu vā ka jiem 
cil vē kiem. Par šiem pa sā ku miem 
al laž ti kām sa ņē mu ši la bas at sauk s-
mes, tā dēļ tāds būs arī šo gad – 
16.MAI JĀ. Ce ram sa gai dīt gan 
jaun as ģi me nī tes ar eso šiem vai 
gai dā miem ma zu ļiem, kā arī pār-
us, ku ri ko pā no dzī vo ju ši dau dzus 
ga dus un ku riem jā sa kār to ti kai at-
tie cī bu ju ri dis kā da ļa. PIE TEIK ŠA-
NĀS LAU LĪ BU RE ĢIS TRĀ CI JAI – 
LĪDZ 15.AP RĪ LIM!

Lai at bal stī tu ģi me nes un ģi me-
nis kās vēr tī bas Val kas no va dā, šo-

gad esam ie ce rē ju ši sākt vei dot 
jaun u tra dī ci ju – STARP TAU TIS-
KA JAI ĢI ME NES DIE NAI VEL TĪ-
TU PA SĀ KU MU IE PRIEK ŠĒ JĀ 
GA DĀ DZI MU ŠA JIEM MŪ SU NO-
VA DA BĒR NIEM. Uz pir ma jiem 
svēt kiem, kas no tiks 16.MAI JĀ, 
aici nā sim no va da ģi me nī tes, ku ras 
2014.ga dā pie dzī vo ju šas brī niš ķī go 
no ti ku mu – bēr ni ņa pie dzim ša nu! 
Būs kon certs, paš val dī bas dā va na 
– sud ra ba ka ro tī te ar no va da ģer bo-
ni un bēr na vār di ņa gra vē ju mu un 
ci ti pār stei gu mi! 

Starp tau tis ka jai ģi me nes die nai 
vel tī tie pa sā ku mi 16.mai jā

Kaut kas tra di ci onāls, kaut kas pa vi sam jauns! 
Aici nām pie teik ties!

Val kas no vads go dam aiz stā vēts 
iz stā dē «Bal tto ur 2015»

No 6. līdz 8.feb ru ārim Starp tau tis-
ka jā iz stā žu cen trā Ķīp sa lā no-
ti ka 22.starp tau tis kā tū ris ma 

iz stā de-ga da tir gus «Bal tto ur 2015». Val kas no-
vads šo gad se vi pre zen tē ja ko pī gā sten dā ar Nauk-
šē nu, Rū jie nas un Maz sa la cas no va diem zem sau-
kļa «Zie me ļu stī ga».

No 2.feb ru āra līdz 9.mar tam Val kas no-
va da tū ris ma in for mā ci jas bi ro jā ap-
ska tā ma Val kas no va da su ve nī ru iz-

stā de. Iz stā dē va rēs ap lū kot su ve nī rus, ku ri reiz 
ir bi ju ši pie eja mi Tū ris ma in for mā ci jas bi ro ja 
tirdz nie cī bā, kā arī tā di su ve nī ri, ku ri ti ka iz strā-
dā ti kā da pro jek ta ie tva ros, bet nav bi ju ši pie eja-
mi pil sē tas ie dzī vo tā jiem un vie siem ne ap ska tei, 
ne ie gā dei.

Iz stā des ap mek lē tā ji tiks aici nā ti aiz pil dīt ap-
tau ju par vē la mo su ve nī ru klās tu, ce nām, ie tei-
ku miem. Ie spē jams, tirdz nie cī bā tiks at griezts 
kāds no ie priek šē jo ga du su ve nī riem. Kurš? To 
uz zi nā sim pēc bal so ju ma bei gām.

Tie, ku riem nav ie spē jas ap mek lēt Val kas no-
va da Tū ris ma in for mā ci jas bi ro ju klā tie nē, ap-
tau ju var aiz pil dīt šeit – http://www.vis ida ti.lv/
ap tau ja/1040296309/

Katrs vie dok lis tiks ņemts vē rā!
Laip ni gai dī ti Val kas no va da Tū ris ma in for-

mā ci jas bi ro jā, Rī gas ie lā 22, Val kā. 

Aici na pie da lī ties ap tau jā par 
Val kas no va da su ve nī riem
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Vij cie ma pa mat sko lā ir iz-
re mon tē ta gan dar bnī ca, 
gan pirms sko las bēr nu-

dār za gru pas tel pas un lab ie rī cī-
bas.

Vij cie ma sko las dār zā no lī dzi-
nā ta te ri to ri jas, ie sē ta zā le un di vu 
plud ma les vo lej bo la lau ku mu ie rī-
ko ša na.

Re kul ti vē ta at kri tu mu iz gāz tu-
ve «Ce lī ši».

De po ēkai no mai nīts jum ta se-
gums un ie lik ti jaun i lo gi.

Lab ie kār to ta un kop ta pa gas ta 
cen tra par ka te ri to ri ja, ie stā dī ti ko-
šum krū mi un sku je ņi.

Ie gā dāts zā les pļau ja mais trak-
tors.

Pie Vij cie ma tau tas na ma un pa-
gas ta pār val des ēkas pa gal mā ie-
gā dā tas pu ķu kas tes un ie stā dī ti 
sku je ņi. 

Vij cie ma pa mat sko la pie da lī jās 
da žā dās olim pi ādēs, ak tī vi dar bo-
jas Vij cie ma maz pul cē ni.

Grei de rē ti pa gas ta ce ļi. Paš val-
dī bas ce ļam aiz Me ža sko las veikts 
re monts un caur te kas mai ņa.

Pa gas ta ie dzī vo tā ji un Vij cie ma 
pa mat sko las sko lē ni pie da lī jās Lat-
vi jas Lie la jā tal kā.

Pa gas ta ie dzī vo tā ji ar pa nā ku-
miem pie da lī jās Val kas no va da 
kon kur sā «Sa kop tā kā sē ta».

Vij cie ma pa gas ta et no grā fi s ka jā 
sē tā «Ie lī cās» no ti ka krāš ņie Val kas 
No va da svēt ki.

Rī ko tas tra di ci onā lās Vi jas die-
nas, Liel die nas, Jā ņu ie lī go ša na, 
Vij cie ma pa gas ta svēt ki, Lāč plē ša 
die na, Valsts svēt ki, Mār tiņ die na, 
Zie mas no ska ņu kon certs, Ne tra di-
ci onā lo de ju kon certs, Zie mas svēt-
ku eg lī te ma za jiem. Rī ko ti ik ga dē-
jie Mui žas svēt ki (au to, ve lo un ar m-
res tlin ga sa cen sī bas).

Vij cie ma ama tie re āt ra ko lek tīvs 
«Čie kurs» pie da lī jies te āt ru ska tē, 
ska tī tā jus Vij cie mā un kai mi ņu 
no va dos prie cē jis ar iz rā di «Dū de-
ne zin». Te āt ris šo gad par ie gū ta-
jiem lī dzek ļiem bēr nu dār za bēr-
niem dā vi nā ja jaun as ro taļ lie tas.

Sko lē ni ak tī vi pie da lī jās no va da 
rī ko ta jās spor ta sa cen sī bās.

Sko lā no ti ku ši da žā di kon kur si 
un pa sā ku mi – Mā tes die na, Liel-
die nas, Ra žas svēt ki, Valsts svēt ki, 
Mār tiņ die na un Zie mas svēt ki.

Pa gas ta ie dzī vo tā ji pie da lī jās 
no va da spor ta spē lēs un kul tū ras 
pa sā ku mos.

Rī ko tas pa gas ta sa cen sī bas no-
vu sā un gal da te ni sā, zie mas spor-
ta die na, va sa ras spor ta svēt ki, fl or-
bo la tur nīrs un mi ni fut bo la tur-
nīrs.

Ho ke ja ko man da «Vij ciems» ar 

pa nā ku miem pie da lī jās Vid ze mes 
at klā ta jā čem pio nā tā ho ke jā Val-
mie rā.

Vij cie ma spor ta zā lē re gu lā ri 
no ti ka no dar bī bas pa mat sko las 
sko lē niem un pa gas ta ie dzī vo tā-
jiem. Ie spē ju spor tot iz man to 
daudz pa gas ta ie dzī vo tā ji. 

Visgaidītākais notikums pagājušajā gadā noteikti bija Valkas novada svētki «Ielīcās»
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Jānis Lapsa stāda ozolu Lugažu muižas parkā

Val kas pa gas ta pār val des un ko mu nā lās 
saim nie cī bas pa da rī tie dar bi 2014.ga dā

Lie lā kais no ti kums aiz va dī tā ga dā 
bi ja Val kas pa gas ta 105.ga du ju bi-
le jas svi nī bas. Val kas pa gas ta 

bib li otē kā at klā ja iz stā di «Stiprs tas, kam 
stip ras sak nes», kas vel tī ta pa gas ta ju bi le-
jai, ta jā bi ja ap ska tā mas Val kas māk slas 
sko las audzēk ņu prak ses - ple nē ra da bā 
dar bu iz stā de «Ie pa zīs ti Val kas pa gas tu!» 
Iz vei do ta Val kas pa gas ta vēs tu res is ta ba, 
ku rā va rē ja ie pa zī ties ar Val kas pa gas ta 
vēs tu res ma te ri āliem un fo to grā fi  jām no 
da žā diem lai ka pos miem un no ti ku miem 
Val kas pa gas tā. Vei do jām at mi ņu par ku – 
stā dī jām ozo lus mui žas par kā.

Uz stā dī jām 3 zi ņo ju ma dē ļus ie dzī vo-
tā ju in for mē ša nai Val kas pa gas ta te ri to ri-
jā.

Ie rī ko tas di vas at pū tas vie tas Val kas 
pa gas ta te ri to ri jā.

Uz Liel die nām at klā jām pa šu spē kiem 

bū vē tas šū po les Sē ļos.
Re ali zēts bied rī bas «Lau ku par tne rī bas 

Zie meļ gau ja» pro jekts «Ska ņu apa ra tū ras 
ie gā de Sa ie ta na mam «Lu ga žu mui ža»».

Pa snieg tas Val kas pa gas ta bal vas kul-
tū rā ama tier ko lek tī vu da līb nie kiem, kul-
tū ras dzī ves en tu zi as tiem.

No mai nī ta da ļa ve co bo jā to lo gu un 
dur vju daudz dzī vok ļu mā jās.

Tur pi nā ta sa dar bī ba ar NVA «Al go tiem 
pa gai du  sa bied ris ko dar bu vei cē jiem» Lu-
ga žu mui žas un Sto ķu ka pu te ri to ri jas lab-
ie kār to ša nā.

Va sa ras pe ri odā re gu lā ri ap ka ro jam 
lat vā ņus. 

No mai nīts Val kas pa gas ta no ve co ju-
šais, ne eko no mis kais auto trans ports.

Ga rā žu re kon struk ci ja Tā la vas ie lā.
Til ta re kon struk ci ja pie Sa ie ta na ma 

«Lu ga žu mui ža». 

Pa da rī tie dar bi Vij cie ma pa gas tā 2014.ga dā

1. 2014. ga da TOP 5:
Val kas pa gas ta 105.ju bi le jas ga-

da svi nī bas vien no zī mī gi  ir to pa 
vir sot nē;

Pa gas ta spor ta spē les, jo ve se lā 

mie sā ve sels gars!
Ga rā žu re kon struk ci ja Tā la vas 

ie lā – ap jo mī go dar bu pa vei cām 
pa šu spē kiem un lī dzek ļiem;

1,4 kilo met ru ga ra ce ļa pos ma 
virs kār tas at jau no ša na pos mā Ār-
nie ki – Mei ši;

«Ūdens re for ma» Sē ļos un Lu-
ga žos – viens no pa gas ta vēs tu rē 
vis ap jo mī gā ka jiem dar biem. Abos 
cie ma tos ta gad dar bo jas ka na li zā-
ci jas sis tē mas, tur pi nā sim arī nā-
kot nē dar bu pie tā.
2. Kā du at zī mi 10 baļ ļu sis tē-

mā bū tu pel nī jis aiz va dī tais 
gads, kā pēc?

Starp 6 un 7 – vien mēr jau gri-
bas, lai bū tu la bāk, žēl, ka ne vien-
mēr tas iz do das!
3. Ku ros no ti ku mos vis vai rāk 

sa ju tāt ie dzī vo tā ju vie no tī bu, 

pat ri otis mu un mī les tī bu pret 
pa gas tu?

Vis lie lā ko vie no tī bu, pro tams, 
iz ju tām Val kas pa gas ta 105.ju bi le-
jas svi nī bās – tā bi ja ga da vis lie tai-
nā kā die na Lat vi jā, to mēr kup lā 
skai tā pul ci nā ja gan pa gas ta vie-
sus, gan ap mek lē tā jus.

Vie no tī bu iz ju tām arī pa gas ta 
spor ta spē lēs – ne ska to ties uz to, ka 
da lī jā mies da žā dās ko man dās!
4. Kurš brī dis jums li kās tāds, 

kad ju tā ties pa ma nī ti no va da, 
valsts mē ro gā?

Vis vai rāk iz cē lā mies ar di vām 
lie tām – vie nu la bu, ot ru slik tu. La-
bā ir jau pie mi nē tie Val kas pa gas ta 
svēt ki, ku ri iz ska nē ja vi sā Lat vi jā. 
Slik tā – cū ku mē ris, kas sa tri ci nā ja 
arī mū su pa gas tu.

5. Lie lā kie iz ai ci nā ju mi 2015. 
ga dam, ga ta vo ša nās Lat vi ja 
100-ga dei?

Dar bu un iz ai ci nā ju mu būs pie-
tie ka mi, ta ču Lat vi jas simt ga dē 
vis la bā kā dā va na, ko va ram dā vi-
nāt dzim te nei, ir ie dzī vo tā ju sa lie-
dē tī ba, ko man das sa jū ta, ka vis i 
ko pā va ram pa veikt lie las un brī-
niš ķī gas lie tas un nest Lat vi jas vār-
du pa sau lē!

6. Kāds joks iz pagasta dzīves.
Ie dves mo jo ties no sa va ko lē ģa 

Rai ta Prie des, kāds joks – arī par 
ap mal dī ša nos. Brauc uz pa gas tu 
cie miņš, kurš at to pas Sē ļos, bet... 
Maz sa la cas no va dā, ne ska to ties uz 
to, ka šeit jau reiz ir bi jis! Tā pēc al-
laž sa ku, uz ti cie ties sev un ce ļa zī-
mēm, ne na vi gā ci jas sis tē mai! 

6 jau tā ju mi pa gas tu pār val žu va dī tā jiem: Valkas pagasts

Valkas pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis Lapsa
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Ko ope rā ci jas spe ci ālis ta 
ama tā ne pil nas slo dzes 
darbs uz sākts pa gā ju šā 

ga da mar tā, bet jau kopš ga da sā ku-
ma in ten sī vi ri tē jis darbs pie 1.Starp-
tau tis kā de su un ga ļas fes ti vā la or-
ga ni zē ša nas. Jau mar tā rī kots 1.Val-
kas no va da kū ku kon kurss. Prieks, 
ka pa sā ku mu ap mek lē ja vai rāk ne kā 
100 ap mek lē tā ju. Kon kur sa da līb nie-
kiem bi ja ie spē ja ap mek lēt meis tar-
kla ses pie Lat vi jas Pa vā ru klu ba 
priekš sē dē tā jas, Tal link res to rā na 
šef pa vā res un LTV rai dī ju ma «Lat vi-
jas gar ša» 2013.ga da uz va rē tā jas 
Svet la nas Riš ko vas un tā pa ša res to-
rā na kon di to ra Jā ņa Kai ra, ku ri strā-
dā ja arī kon kur sa žū ri jā. Abi pa vā ri 
sa vu kārt po pu la ri zē ja mū su pa sā-
ku mu Pa vā ru klu ba pa sā ku mos. At-
sauk smes par pa sā ku mu lo ti po zi tī-
vas, tā pēc no lemts to rī kot kat ru ga-
du.

Lai sek mē tu no va da tū ris ma at-
tīs tī bu, iz vei do tu jaun us tū ris ma 
pro duk tus, sek mē tu māj ra žo ša nas 
at tīs tī bu ko pā ar Tū ris ma in for mā ci-
jas bi ro ju or ga ni zē ta no za res uz ņē-
mē ju, eso šo un po ten ci ālo da līb nie-
ku tik ša nās ar no va da va dī bu, ie pa-
zī ša nās ar vie tē jo māj ra žo tā ju pro-
duk ci ju, re zul tā tā iz strā dāts veik s-
mīgs tū ris ma pro dukts (lo ku šau ša-
na – Ma tīss Si liņš) un vai rā kas jaun-
as ie strā des. Pie da lī jās vai rāk kā 50 
da līb nie ki. 

Māj ra žo ša nas at tīs tī bai, no va da 
po pu la ri zē ša nai un tū ris tu pie sais tī-
ša nai or ga ni zēts 1.Starp tau tis kais 
ga ļas un de su fes ti vāls. Ta jā pie sais-
tīts Lat vi jas la bā kais pa vārs Rai-
monds Zom mers un god al gots žū ri-
jas pār stā vis no Igau ni jas. Fes ti vā lā 
pie da lī jās da līb nie ki no Lat vi jas no-
va diem un Igau ni jas. Ar res to rā na 
Kaļ ķu vār ti šef pa vā ru ir iz vei do ju-
šās la bas at tie cī bas, viņš arī augs tu 
no vēr tē ja mū su dar bu. No vis iem 
Lat vi jas pus es fes ti vā la da līb nie kiem 

sa ņem tas pa tei cī bas par pa sā ku ma 
no ri si, pa sā kums bi ja pla ši ap mek-
lēts. 

Pa gā ju šā ga da sā ku mā arī uz-
sākts darbs pie krāj aiz de vu sa bied rī-
bas iz vei do ša nas. 

Sniegts at balsts Mu ze ja nakts pa-
sā ku mu no ri sēs gan ie gul dot dar bu, 
gan zi nā ša nas.

Jau ot ro ga du or ga ni zē ta Sē ju mu 
ska te. Tā vei do ta tie ši no va da aug ko-
pī bas no za res po pu la ri zē ša nai, zem-
nie ku saim nie cī bu pie re dzes po pu-
la ri zē ša nā un sav star pē jā pie re dzes 
ap mai ņā, kā arī vien kār ši kā do mu-
bied ru dis ku si ja un vi zu āla lau ku 
ap ska te. Pie da lī jās 25 da līb nie ki no 
13 zem nie ku saim nie cī bām, jā at zīst, 
ka kat ru ga du aiz vien vai rāk zem-
nie ku iz rā da sa vus lau kus un da lās 
pie re dzē.

Uz sākts darbs pie tā, lai no va da 
ra žo tā jiem bū tu savs vei kals Rī gā, 
Cen trāl tir gū, ap zi nā ti uz ņē mē ji, kas 
lab prāt tir go tu sa vus iz strā dā ju mus 
Rī gā. Pie da lo ties gan do mes ad mi-
nis trā ci jai, gan uz ņē mē jiem, ti ka no-
lemts mē ģi nāt iz vei dot tirdz nie cī bas 
vie tu Val kā, Me go vei ka lā un iz vei-
dot ko ope ra tī vu. Ap zi nā ti ie spē ja-
mie un po ten ci ālie tir go tā ji, diem žēl 
tā du, kas ga ta vi pie dā vāt sa vas pre-
ces vai vis maz ap svērt šā du pie dā vā-
ju mu šo brīd prak tis ki nav, tā pēc tur-
pi nāts darbs ar ie spē ja miem ra žo tā-
jiem.

Ga da no ti kums Nr.1, pro tams, bi-
ja 1.Lau ku die na Val kas no va dā, kas 
iz vēr tās par pla ši ap mek lē tu starp-
tau tis ku pa sā ku mu. Tās no ti ka 24.
jū li jā Vij cie mā, zem nie ku saim nie cī-
bā «Pie kal nes». Sa ga ta vo ša nas darbs 
bi ja ilgs, bet re zul tāts to at svē ra ar 
uz vi ju. Lau ku die nas no ti ka 3 da ļās: 
1) iz glī to jošs starp tau tisks se mi nārs, 
kur re fe rē ja SI A «Norex No ri ka» pār-
stāv ji no Vā ci jas un Igau ni jas, ka arī 
fi r mu Bayer, Ber ner, Elag rot ra de, 
Ag ri mat co, Lat vi jas kar tu pe ļu 
audzē tā ju bied rī bas pār stāv ji. 2.da ļā 
no ti ka Z/S «Pie kal nes» lau ku ap ska-
te un prak tis ka vēr tē ša na, bet tre ša jā  

no ri tē ja dis ku si jas, pie re dzes ap mai-
ņas sa ru nas un vik to rī nas, kā arī sa-
vie sī gā da ļa. Pa sā kums bi ja lo ti veik s-
mīgs, sa ņem tas daudz la bas at sauk-
smes gan no lat vie šu uz ņē mē jiem un 
fi r mu pār stāv jiem, bet (jo īpa ši) no 
Vā ci jas un Igau ni jas uz ņē mē jiem. 

Augus tā da lī ba sa kop tā ko sē tu 
ska tē pie teik to ob jek tu iz vēr tē ša nas 
ko mi si jas dar bā, ko pā iz vēr tē ti vai-
rāk ne kā 20 ob jek ti.

Lai ap gū tu un iz man to tu tū ris ma 
pro duk tos Vij cie ma pa gas ta vēs tu-
ris kos, da bas un ci tus ob jek tus, ka 
arī ak ti vi zē tu Vij cie ma pa gas ta cen-
tra sa kop ša nu, uz ņē mē ju pie sais ti, 
ne iz man to to re sur su ap gū ša nu, no-
ti ku si ak tī va ie sais tī ša nās Vij cie ma 
ie dzī vo tā ju dar ba gru pā, kur ak tī vā-
kie ir Aija un An drejs Pe bo, Ag ris 
Eg lī tis. Pie sais tot Val kas paš val dī bu, 
ti ka iz strā dā ti priekš li ku mi Ce līš-
kal na tor ņa un ta kas iz vei dei (ko pa 
ar A/S Lat vi jas Valsts me ži), Ma ga-
zī nas iz man to ša nai, sko las ve cās 
klēts iz man to ša na, cen tra sa kop ša-
na, Me dī bu pils un Mež nie cī bas ēkas 
iz man to ša na. 

30.ok tob rī no ti ka jau ot rā Lau ku 
bal le – ļo ti gai dīts pa sā kums, kur 
pal dies jā sa ka no va da la bā ka jiem 
zem nie kiem, kā arī sa kop tā ko sē tu 
da līb nie kiem un lau re ātiem. Šo gad 
pie da lī jās 190 da līb nie ku no vis iem 
Val kas no va da pa gas tiem. 

Pla ši ap mek lēts gan no tir go tā ju, 
gan no pir cē ju pus es bi ja gads kār tē-
jais Zie mas svēt ku tir dziņš. Pie da lī-
jās 39 tir go tā ji no Val kas no va da un 
ci tiem no va diem. Tir dzi ņā ie gū tie 
lab da rī bas lī dzek ļi ti ka no vir zī ti acu 
spie die na mē rī tā ja ie gā dei. Jau ot ro 
ga du pie da lī jās Z/S «Sprī dī ši», kas 
cie nā ja ar lab da rī bas zu pu, kā arī 
Val kas no va da do me,  un Z/S «Zie-
di ņi» pie dā vā ja tē ju.

Un, pro tams, ne rim stošs darbs 
vis a ga da ga ru mā ar lauk saim nie-
kiem, lau ku uz ņē mē jiem lau ku te ri-
to ri ju un lauk saim nie cī bas at tīs tī bā,  
sa dar bī ba ar tū ris ma uz ņē mē jiem 
gan eso ša jiem, gan po ten ci āla jiem, 
kā arī māj ra žo ša nas at tīs tī ša na no-
va dā.

Prieks strā dāt mū su no va da la bā! 

Vislielāko rezonansi guva Robežtirgus, kuru laikā bija iespēja pagaršot pat ruksi

Aiz va dī tais gads ko ope rā ci jas jo mā

Aiz va dī tais gads Val kas no va da 
do mē me li orā ci jas jo mā

Pa gā ju šā ga da 10.no vem brī Val kas no va da 
do mē uz pus slo dzi dar bu sā ka me li ora-
tors Jā nis Die navs. Iz glī tī ba ie gū ta to rei-

zē jā Lat vi jas Lauk saim nie cī bas aka dē mi jas Hid-
ro me li orā ci jas fa kul tā tē, no vēr tē jums «ar iz ci lī-
bu». Pro fe si ja in že nie ris- hid ro teh ni ķis. Vēr tī ga 
dar ba pie re dze ti ka ie gū ta to rei zē jā Tu ku ma ra jo-
na kol ho zā «Dzim te ne», jo ša jā saim nie cī bā pa šu 
spē kiem ti ka veik ta gan jaun u me li orā ci jas sis tē-
mu iz bū ve, gan in ten sī vi me li orā ci jas sis tē mu 
kop ša nas un re mont a dar bi. Pēc tam darbs to rei-
zē jā Val kas ra jo na Ļe ņi na v.n. kol ho zā, kur jau iz-
nā ca sa tap ties ar Se das upes aiz sē rē ju ma pro blē-
mu. Vēl vēr tī ga dar ba pie re dze ti ka ie gū ta strā dā-
jot to rei zē jā Val kas ra jo na Me li orā ci jas sis tē mu 
pār val dē par pa sū tī ju ma die nes ta priekš nie ku. 
Dar ba uz de vu mos ie til pa jaun u un re kon stru ēja-
mo me li orā ci jas ob jek tu iz vē le, pro jek tu eks per tī-
ze, ob jek tu iz bū ves kon tro le un pie ņem ša na. 

– Pa stās ti, ko īs ti da ra me li ora tors Val kas no va da 
do mē? 

Lai gan ama ta no sau kums ir me li ora tors, ma-
nos die nes ta pie nā ku mos vēl ie tilpst darbs ar Val-
kas no va da paš val dī bu ce ļiem un me žiem. Me li-
orā ci jas jo mā kā grū tāk at ri si nā mā pro blē ma ir 
jau ie priekš mi nē tais Se das upes aiz sē rē jums. Sa-

vu laik upē ti ka ie va dī ti ne at tī rī ti Val kas no tek-
ūde ņi, kā arī ne no stā di nā ti Se das pur va no su si-
nā ša nas ūde ņi, ko pā ar kūd ras smal kni. Valsts 
SI A «Zem ko pī bas mi nis tri jas ne kus ta mie īpa šu-
mi» Vid ze mes no da ļas Val kas sek to ra va dī tājs 
Ar nis Stīp nieks at zi na, ka pro jekts bū tu pā rāk 
dārgs un tā re ali zā ci ju ne pie ļau tu da bas lie gu mi 
«Na tu ra 2000» upes kras tos. Ša jā sa ka rā daudz 
lai ka bi ja jā vel ta Se das upes un vis a Sa la cas upes 
ba sei na pro blē mu iz pē tei. To mēr, ie pa zīs to ties uz 
vie tas Se das upes pie gu lo ša jās pļa vās, ku rās ir 
no teikts put nu aiz sar dzī bas mikro lie gums «Na-
tu ra 2000», no nā cu pie se ci nā ju ma, ka veik smī gai 
lie gu ma fun kci onē ša nai ne pie cie ša ma Se das 
upes aiz sē rē ju ma ri si nā ša na, jo put nu lig zdo ša-
nai va jag ne aiz au gu šas pļa vas, bet pļa vu ap kop-
ša nu trau cē augst ais ūdens lī me nis. Tā dē jā di uz-
ska tu, ka pro blē mas ri si nā ša nā jā ie sais ta arī vi di 
aiz sar gā jo šās in sti tū ci jas. Vēl no piet na pro blē ma 
me li orā ci jas veik smī gai dar bī bai ir dau dzo īpaš-
nie ku da žā die vie dok ļi dre nā žas sis tē mu un no-
vad grāv ju kop ša nai. Ir arī si tu āci jas, ka ze mes lie-
to tājs, kurš iz jūt ne pie cie ša mī bu uz la bot sis tē mas 
dar bī bu, ir viens, bet ze mes īpaš nieks ir cits, ku ru 
šī pro blē ma ne skar un kurš nav ie in te re sēts ie gul-
dīt sa vus lī dzek ļus me li orā ci jas sis tē mas uz la bo-
ša nā.

– Ie priekš mi nē ji, ka ta vos die nes ta pie nā ku mos ir 

pār zi nāt no va da ce ļus.
Ru nā jot par ce ļiem, tā kā to uz tu rē ša nā tiek ie-

gul dī ti arī valsts lī dzek ļi, tur arī ir vis lie lā kais pa-
pī ru darbs – gan at skai tes, gan pro jek ti un lī gu-
mi. Šo va sar ne pie cie šams veikt vi su ce ļu in ven ta-
ri zā ci ju un īpa šu ma lie tu sa kār to ša nu, jo ne ma-
zums paš val dī bu ce ļu at ro das uz pri vā tiem īpa-
šu miem, kā arī paš val dī bu uz skai tē nav da žu ce-
ļu, ku riem tur bū tu jā būt – ce ļi, kas ved uz vai rā-
kām zem nie ku sē tām. No uz ska tā miem pa veik-
tiem dar biem va ru mi nēt Avot kal na ie las un 
Ausek ļa ie las ga la ceļ ma las grāv ju iz bū vi, jo šie 
ce ļi pie stip rā kām lie ta vām pa stā vī gi pār plū da, 
pa da rot tos tik bed rai nus, ka tie kļu va grū ti iz-
brau ca mi pat ar ma ziem pār ne su miem.

– Zi nu, ka tev jā pār zi na Val kas no va da me ži, kā 
vei cas darbs ša jā jo mā? 

Me žu jau tā ju mā vai rāk iz nā ca ie pa zī ties ar 
eso šo si tu āci ju un ap se kot pri vā tā pār val dī ju mā 
no do tos me žus Vij cie mā. Pro blē ma ir iz vei do ju-
sies lej pus Lauk teh ni kas Pe de les pre tē jā kras tā, jo 
paš val dī bai ti ka uz dā vi nāts iz cirsts un ne sa kopts 
me ža no ga bals. Uz ska tu, ka per spek tī vā jā mek lē 
ie spē ja vi su Pe de les kras tu no Val kas līdz Zā ģe ze-
ram no teikt kā Me ža par ku, tad šā da bru tā la saim-
nie cis kā dar bī ba ne bū tu ie spē ja ma.

Pal dies par ie ska tu sa vā dar ba lau kā un no vē lu sek-
mī gu dar bo ša nos arī turp māk! 

Teksts: Za ne Brū ve re, Val kas no va da do mes 
Sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

Teksts: Sniedze Ragže
Foto: Zane Brūvere
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Val kas no va da ģi me nes 
at bal sta cen trā «Sau lī te» 
2014.ga da no zī mī gā kais 

no ti kums bi ja ie stā des 20.dzim ša-
nas die nas svi nī bas. Tās drau dzī gā 
un kup lā pul kā ko pā ar bi ju ša jiem 
un ta ga dē jiem dar bi nie kiem, bēr-
niem, drau giem, lab vē ļiem un no-
va da va dī bu no svi nē jām kā pirm s-
jā ņu ie lī go ša nu. Kopš 2013.ga da 
no ga les sai me kļu vu si kup la jo 
kup la. No slēg ti lī gu mi ar vai rā kām 
paš val dī bām, tos tarp arī Rī gu, par 
bez ve cā ku ap rū pes pa li ku šo bēr-
nu ie vie to ša nu pie mums brī va jās 
vie tās. Vi dē ji pie mums mā jas at ra-
du ši 19 bēr ni, re kord skait lis jū li jā 
bi ja 24. Pa lie li nā jies arī dar bi nie ku 
skaits. 

«Sau lī tē» ik die na plā no ta pēc 
sko las lai ka un brīv die nu / brīv lai-
ku die nas re žī ma. Bēr nu sa pul cēs 
tiek no lemts par pa sā ku mu or ga-
ni zē ša nu, bēr nu ie sais tī ša nu pa sā-
ku mu vei do ša nā. Brī va jā lai kā do-
da mies ek skur si jās pa Lat vi ju, 
Igau ni ju. Ek skur si jas tiek plā no tas, 
sa ba lan sē jot iz zi ņas, re dzes lo ka 
pa pla ši nā ša nas un iz klai des tē mas. 
Ve dam bēr nus uz kon cer tiem, bēr-
nu iz rā dēm, va sa rās uz jū ru, vie tē-
jiem eze riem. Pie da lā mies kul tū ras 
un spor ta pa sā ku mos Ēr ģe mē un 
Val kā. Po pu lā ri ir ru dens un pa va-
sa ra skrē jē ju se ri āli «Op ti mists», 
Liel die nu za ķis. Bēr ni lab prāt pie-
da lās sko las rī ko ta jās spor ta sa cen-

sī bās Ēr ģe mē, Kār ķos, Vij cie mā, 
Val kā, pār sva rā viegl at lē ti kā. Uz ai-
ci nām cie mi ņus. Re gu lā ri cie mos 
brauc 3 da žā du cil vē ku gru pas no 
Rī gas un ko pā ar bēr niem pa va da 
sest die nas / svēt die nas: pie dā vā 
ra do šās dar bnī cas vi zu āli plas tis-
ka jā jo mā, ska tās fi l mas, ga ta vo pa-
ši ēst, klāj gal dus, rī ko da žā das 
nakts tra sī tes vie tē jā me žā, spē lē 
prā ta spē les, ved sa ru nas pie lie lā 
apaļ ā gal da. Bēr ni mā cās or ga ni zēt 
un va dīt pa sā ku mus – dzim ša nas 
un vār da die nu ko pē jās at zī mē ša-
nas, priekš ne su mus iek šē jiem svēt-
kiem. No piet ni ga ta vo jā mies Lāč-
plē ša die nai un valsts svēt kiem 
18.no vem brī. Valsts svēt kos pie da-
lī jās no va da do mes priekš sē dē tājs. 
De cem brī ad ven tes lai kā pār do mā-
jām aiz va dī to ga du, puš ķo jām mā-
ju, ce pām pi par kū kas un gai dī jām 
Zie mas svēt kus un Jaun o ga du – kā 
ik vie nā mā jā. Šo gad ļā vām vis iem 
bēr niem, ku riem vien bi ja ie spē ja, 
do ties cie mos pie ra di nie kiem un 
drau giem, pa va dīt svēt ku lai ku ģi-
me nēs. Se ši mū sē jie pa ko ja mu gur-
so mās dā va ni ņas vies ģi me nēm 
ASV, kur de vās cie mo ties apaļ u 
mē ne si. 

Sa gai dī ju ši ga du mi ju Tek sa sā, 
Zie meļ ka ro lī nā un Vir džī ni jā, tāl-
brau cē ji at grie zās jan vā ra vi dū, 
pār pil ni ie spai diem, dā va nām un 
sal du miem, bi ja grū ti ie jus ties ik-
die nas at mo sfē rā un pie spiest se vi 
mā cī ties. Gads pa gā jis ļo ti ātr i, bi jis 
pilns pie dzī vo ju miem, dar biem un 
do mām par nā kot ni. 

Val kas  no va da  ģi me nes 
at bal sta cen tra

 «Sau lī te» pārskats
Teksts: Līga Veinberga

Kā vē ja spār niem aiz trau-
cies 2014.gads. Aiz va dī-
ta jā ga dā īs te no jām 5 iz-

glī tī bas prog ram mas, ie vie sām pa-
mat iz glī tī bas ma te mā ti kas, da bas-
zi nī bu un teh ni kas vir zie na prog-
ram mu. Sko lā ir mo der ni zēts da-
bas zi nī bu ka bi nets un la bo ra to ri ja.

Vai rāk ne kā 100 sko lē nu ak tī vi 
pie da lī jās da žā dās olim pi ādēs, 
kon kur sos un pēt nie cis ko dar bu 
la sī ju mos. 53 no tiem ie gu va god al-
go tas vie tas. Tei ca mi sa snie gu mi 
ik ga du ir 4.kla šu pēt nie cis ka jos la-
sī ju mos gan no va dā, gan re ģi ona 
mē ro gā. 

Lie lu uz ma nī bu pērn pie vēr sām 
sko lē nu la sīt pras mei. Sko lo tā ji iz-
man to ja da žā das mā cī bu me to des, 
rī ko ja ne tra di ci onā lus pa sā ku mus, 
or ga ni zē ja tik ša nās ar ie vē ro ja-
mām per so nī bām, lai sko lē nus ie-
in te re sē tu la sīt (pa sā kums «La si ar 
zvaig zni»; ak ci ja «La sam vis i ko-
pā», dzej nie ku vie so ša nās; tik ša nās 
ar Dr.pa ed., do cen ti A.Kal vi).

Sko lē nu sa snie gu mi ti ka ana li-
zē ti, vēr tē ti, at spo gu ļo ti sko las mā-
jas la pā. Kat ru mē ne si trīs sek mī gā-
kie 8. un 9.kla šu sko lē ni sa ņē ma 
sti pen di jas.  Liels pal dies par at bal-
stu ti ka teikts 98 sko lē nu ve cā kiem 
«Go di nā ša nas pa sā ku mā» mai jā.

Mēs esam gan da rī ti par lie lo ve-
cā ku at sau cī bu, ku ri lab prāt ap-
mek lē ja un pa lī dzē ja or ga ni zēt da-
žā dus pa sā ku mus, tal kas un rei-
dus.

Mū su sko lā ir viss ne pie cie ša-
mais at bal sta per so nāls, lai iz glī to-
tu un pa lī dzē tu ik vie nam sko lē-
nam. Ar kat ru ga du pa lie li nās to 
bēr nu skaits, ku riem ne pie cie ša ma 
in di vi du āla pie eja – ko ri ģē jo šā vin-
gro ša na, lo go pē da no dar bī bas, 
smil šu te ra pi ja, psiho lo ga kon sul-
tā ci jas, in di vi du ālais darbs ar sko-
lo tā ja pa lī gu vai darbs ar spe ci ālo 
pe da go gu. 2014.ga dā 95 sko lē ni 
mā cī bu dar bā iz man to ja at bal sta 
pa sā ku mus.

Pēc stun dām katrs ce tur tais 
sko lēns ap mek lē ja kā du in ter ešu 
iz glī tī bas pul ci ņu. 2014.ga da no ga-
lē ti ka an ke tē ti 270 iz glī to ja mie no 
3. līdz 9.kla sei.

214 iz glī to ja ma jie at zi na, ka vi-
ņiem Val kas pa mat sko lā pa tīk mā-
cī ties.

243  iz glī to ja mie sko lā jū tas  la bi 
(ir in te re san ti, pa tīk mā cī ties, ir 
savs mēr ķis, jau ka kla se, drau gi, 
vien kār ši pa tīk un viss, pa do das 
mā cī bas, ir ak tī vi, jau ki sko lo tā ji,  ir 
skais ta sko la, ir sil ti,  daudz po zi tī-
vu cil vē ku, gar šī gas pus die nas).

Pro jek ta ie tva ros ti ka re no vē ta 
un sil ti nā ta sko la, mūs die nī gi ie-
kār tots ēdi nā ša nas bloks. Par to 
liels pal dies Val kas no va da do mei 
un celt nie kiem, SI A «YIT Celt nie cī-
ba» va dī bā.

No vē lam bēr niem un ve cā kiem 
daudz spē ka, pa cie tī bas, prie ka, 
lai mi, smiek lus un mī les tī bu! 

Val kas pa mat sko las
pārskats

Teksts: Ine se Va re sa, Gi ta Drei je re, Sin ti ja Pod nie ce, di rek to res viet nie ces

2014.ga dā grā ma tu 
la sī ša nai vi sā Lat vi-
jā bi ja pie vēr sta īpa-

ša uz ma nī ba. Arī mū su la-
sī tā ji in te re sē jās un dzī vo ja 
līdz i tā diem no ti ku miem 
kā Lie lais la sī ša nas šovs 
Lat vi jas tele vī zi jā, kā arī 
Lat vi jas Na ci onā lās bib li-
otē kas jaun ās ēkas at klā ša-
nai. Pa tei co ties mū su la sī tā-
ju ini ci atī vai, uz ņē mī bai un 
Val kas no va da do mes Kul-
tū ras pro jek tu kon kur sā at-
bal stī ta jam pro jek tam, 
esam la sī tā jus aiz ve du ši iz-
zi no šā ek skur si jā uz Gais-
mas pi li.

Bib li otē kā sir snī gas un 
jau kas bi ju šas tik ša nās ar 
au to riem Gun da ru Ig na tu, 
No ru Ik ste nu, In gu nu Bau-
eri, Lī gu Blau u un Mā ru 
Svī ri. At rak tī vi un hu mo ra 
pil ni pa sā ku mi aiz va dī ti ar 
dzies mi nie kiem Aiva ru un 
Ul di Punk sti ņiem, kā arī 
aiz rau tī ga jiem ce ļo tā jiem, 
grā ma tas «Rī ga-Pe ki na jeb 
ce ļo ša na un iz dzī vo ša na 
ne se zo nā» au to riem, Ilo nu 
Ba lo di un Ro lan du Ūd ri. 
Tik ša nās ar I.Ba lo di un 
R.Ūd ri no ti ka, pa tei co ties 

do mes Kul tū ras pro jek tu 
kon kur sa ie tva ros pie šķir-
ta jiem lī dzek ļiem. Sep tem-
brī Dze jas die nu ie tva ros 
Val kas no va da sko lās vie so-
jās dzej nie ces Mai ja Lauk-
ma ne un Ie va Sa maus ka.

Esam prie cī gi par sa dar-
bī bu ar Val kas no va da li te-
rā ro ap vie nī bu un Gul be-
nes li te rā tu ap vie nī bu 
«Auto grāfs», ku ri sa vus 
dze jas ta lan tus iz rā dī ja Val-
kas pub li kai pa sā ku mā ap-
rī lī. Sa vu kārt val cē nie ši at-
bil des vi zī tē uz Gul be ni de-
vās ok tob rī. Ir iz vei do ju sies 
sa dar bī ba ar Sar ka nā Krus-
ta grā ma tu drau gu klu bi ņu, 
ku rā pār ru nā jam grā mat-
nie cī bas jau nu mus. 

Pa gā ju ša jā ga dā bib li otē-
kā no ti ku šas de vi ņas Jaun o 
grā ma tu die nas. Pa tei co ties 
tam, ka jaun ās grā ma tas 
va ram no pirkt te pat Val kā 
«Jā ņa Ro zes grā mat nī cā», 
šo gad cen tī si mies pie dā vāt 
jau nu mus kat ru mē ne si. 
La sī tā ju ie rak sti jaun o grā-
ma tu la pā «La sī tājs vēr tē» ir 
pa lī dzē ju ši mums iz vēr tēt 
un ie gā dā ties tie ši tos au to-
rus, ku ri iz pel nī ju šies at zi-

nī bu. Ap rī lī aici nā jām sa-
vus čak lā kos la sī tā jus un 
bib li otē kas at bal stī tā jus uz 
pa sā ku mu «Mai ze dvē se-
lei», lai pa teik tos vi ņiem 
par ak ti vi tā ti un ie in te re sē-
tī bu. Arī šo gad bib li otē ku 
ne dē ļas ie tva ros plā no jam 
šā du tik ša nos. 

Vēl jā at zī mē di vas no zī-
mī gas iz stā des – «Vid ze mes 
drau dzes sko lu sko lo tā ju 
se mi nā ra audzēk ņu li te rā-
rais man to jums», ku rā bi ja 
ap lū ko ja mas Jā ņa Cim zes 
audzēk ņu sa rak stī tās grā-
ma tas no LNB krā ju ma. Ot-
rā iz stā de «Kal ni» ap mek lē-
tā jus prie cē ja ar Aiva ra Vi-
ļum so na do lo mī tu Al pu fo-
to grā fi  jām un LU Ģe olo ģi-
jas mu ze ja ie žu ko lek ci ju. 
Iz stā žu vit rī na snie gu si ne 
vien no piet nu in for mā ci ju, 
bet arī at klā ju si mū su la sī-
tā ju ho bi jus: mar tā bi ja ska-
tā ma jer cē nie tes Il vi jas 
Ķim ses te āt ra iz rā žu prog-
ram mu ko lek ci ja, bet sep-
tem brī Ta mā ras Lā ces pild-
spal vu ko lek ci ja. Šo gad tur-
pi nā sim vei dot in te re san tas 
iz stā des un aici nām arī ci-
tus ko lek ci onā rus pie teik-

ties un da rīt zi nā mu sa vu 
aiz rau ša nos. 

Da žā di in te re san ti un at-
rak tī vi pa sā ku mi aiz va dī-
ta jā ga dā no ti ka arī Bēr nu 
li te ra tū ras no da ļā. Ko pā ar 
bēr niem spē lē jām iz zi no šo 
spē li «Pa stai gā pa Val ku». 
To spē lē jām arī Val kas pa-
mat sko lā, Jaun ie šu bi ro jā 
un pat ģim nā zi jas spor ta 
die nā pie Zā ģe ze ra. Va sa rā 
sa viem ma za jiem la sī tā jiem 
no or ga ni zē jām četr u die nu 
eks pe dī ci ju pa mū su pil sē-
tas vēs tu ris ka jām un skais-
ta jām vie tām. Re dzē to un 
uz zi nā to vē lāk va rē ja ap lū-

kot iz stā dē «Pa stai gā pa 
Val ku: fak tos un fo to grā fi -
jās».

2014.ga dā bib li otē kā re-
ģis trē ti 1510 la sī tā ji, ku ri 
bib li otē ku ap mek lē ju ši 
37 317 rei zes. Uz mā jām la-
sī ša nai iz snieg tas 56 890 
grā ma tas un pe ri odis kie iz-
de vu mi. 

Val kas bib li otē kas ko lek-
tīvs pa tei cas sa viem uz ti cī-
ga jiem ap mek lē tā jiem un 
at bal stī tā jiem, no vēl vi ņiem 
veik smi ik die nas gai tās un 
laip ni aici na ie griez ties bib-
li otē kā. 

Val kas no va da Cen trā lās bib li otē kas pārskats

Tikšanās ar Gundaru Ignatu un Miku Frišfeldu

Teksts: Lī ga Ro zī te, Val kas no va da Cen trā lās bib li otē kas La sī tā ju ap kal po ša nas no da ļas va dī tā ja
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Vis i pār i sa ņē ma at jau no to 
lau lī bas ap lie cī bu, jaun os 

no va da su ve nī rus, īpa šo Zel ta pār u 
bal to tor ti ar glez nai na jām ro zēm 
un ci tus pār stei gu mus. Pār i mūs 
sa gai dī ja ar sir snī bu, uz ti cot sa vu 
uni kā lo dzī ves stās tu, kā arī il gas 
kop dzī ves no slē pu ma re cep ti.

Pir mos svei cām Mā ri un 
Skaid ru Ban kas, ku ri uz Val ku 
pār cē lu šies no glez nai na jām Cē-
sīm, kur abi ie pa zi nu šies, ap pre cē-
ju šies un pa va dī ju ši kriet nu dzī ves 
da ļu gan strā dā jot, gan audzi not 
bēr nus. Skaid ra stās ta, ka abi sa-
ska tī ju šies bal lē – to reiz to bi jis pul-
ka, lai ka pie ti cis gan dar bam, gan 
de jām. Lie la dzī ves da ļa aiz va dī ta 
Rai ņa ie lā Cē sīs, kur iz au dzi nā ti 
arī bēr ni. Abi ap lie ci na, ka tā arī ir 
lie lā kā ba gā tī ba – bēr ni un maz bēr-
ni – to ne viens ne var at ņemt. Lik te-
nis ie gro zī jās tā, ka, ri si not dzī vok-
ļa jau tā ju mu, pār is pār cē lies uz 
dzī vok li Val kā, se ko jot to rei zē jam 
paš val dī bas aici nā ju mam, kas bi ja 
do māts pen si onā riem – nākt un 
dzī vot Val kā. Tā arī so li pa so lī tim 
abi ra dī ju ši dvī ņu pil sē tā pa ši sa vu 
omu lī gu lig zdi ņu. Skaid ra – ro sī ga 
un ener ģis ka, Mā ris līdz sva rots, 
abi iz strā vo sa ska ņu, op ti mis mu 
un rū pes vie nam par ot ru. 

Tā lāk ceļš aiz ve da pie Jā ņa un 
Aus mas Si ka te riem, ku ri mūs sa-
gai dī ja mā jī ga jā un sil ta jā Rī gas ie-
las dzī vok lī. Jā nis dar ba ga dus aiz-
va dī jis strā dā jot par me li ora to ru, 
bet Aus ma – bēr nu dār zā. Tā sa ga-
dī jās, ka arī Jā ņa mā sī ca strā dā ja 
bēr nu dār zā par pa vā ri. Abi lik te nī-
gi ie pa zi nu šies mā sī cas dzim ša nas 
die nā. Gads pa gā jis, ka mēr no lē-
mu ši ie stū rēt lau lī bas os tā. Ap pre-
cē ju šies brīv die nā – 5.de cem brī. 
Prie ku ta gad abiem dod ie kop tais 
dārzs, ku rā dzī vo gan ežu sai me, 
saim nie ko vār nas un svē tī bu dod 
arī zal kšu ģi me ne. Zal kši ap cie mo 
la bus cil vē kus – mū su cie mo ša nās 
lai kā pa svei ci na arī re gu lārs dzī-
vok ļa cie miņš – ba lo dis Pē te ris. «Ir 
lie la lai me būt di va tā. Ko pā ir 
daudz vieg lāk ne kā vie nam», ap-
lie ci na Aus ma. La bes tī ba, kriet-
nums un in te li ģen ce strā vo no 
pār a, ko pī gi pār šķī rām arī vēs tu res 
lap pu ses un dzim tas vēs tu ri – Jā ņa 
sak nes mek lē ja mas Igau ni jā – abas 
Jā ņa vec mā mi ņas ir igau nie tes, tā-
pēc tik li kum sa ka rī ga lie kas brī niš-
ķī gā pār a dzī ves vie ta tie ši pie Lat-
vi jas – Igau ni jas ro be žas, smai dot 

var teikt, ka pēc pie na tu vāk ik die-
nā sa nāk do ties uz Igau ni ju. 

Arī Te odors un As trī da Jan či 
Val kā ir ie brau cē ji, ku rus dzī ve at-
ve du si no Prie ku les. Ie pa zī ša nās 
stāsts esot vien kāršs, abi strā dā ju ši 
vie nā vi dus sko lā, ta ču ne ti kai dar-
ba vie ta abus sa tu vi nā ju si – Te-
odors un As trī da dzī vo ju ši vie nā 
mā jā, ti kai bla kus dur vīs, sa tik ša-
nās bi ja ne iz bē ga ma. As trī da strā-
dā ja par lat vie šu va lo das sko lo tā ju, 
pa ra lē li stu dē jot augst sko lā, bet 
Te odors pēc stu di jām uni ver si tā tē 
vē lāk sā cis strā dāt sko lā par ģeo-
grā fi  jas sko lo tā ju. Tā arī lik te nis sa-
ve dis ko pā. Uz Val ku abi pār cē lu-
šies 2001.ga dā un ta gad jau dro ši 
var saukt se vi par val cē nie šiem. 
Arī bēr nus ceļš at ve dis uz ro bež-
pil sē tu, ko pā ar mums pie gal da ir 
rū pī gā un gā dī gā mei ta Da ce, ku ra 
mā jas ik die nā ie šķiļ op ti mis ma 
dzirk sti. «Ģeo grā fu ma fi  ja» ir tik-
ša nās at slē gas vārds, Te odors iz rā-
dī ja mums sa vas fo to grā fi  jas no tā-
liem ce ļo ju miem, vi ņā slēp jas arī 
iz cils fo to grā fa ta lants. Ma zie mo-
za īkas ga ba li ņi no rai bās dzī ves 
pa lī dzē ju ši tikt ga lā ar ik die nas ru-
tī nu – As trī da ne slēpj, ka pe da go ga 
dar bam vel tī tas ne ti kai dar ba, bet 
arī brīv brī žu stun das.

Nā ka mais pār is – Va le rijs un 
Lud mi la Gor bu no vi mūs sa gai da 
jau vē lā va ka ra stun dā. Abi ie pa zi-
nu šies Val kā. Va lē rijs sa vu laik bi ja 
no sū tīts die nēt uz Val ku vie tē jā 
gar ni zo nā un pēc 3 ga diem arī de-
mo bi li zē jies un pa li cis uz dzī vi. 
Abu ska tie ni sa sta pās za ļum bal lē. 
Va lē rijs strā dā jis par šo fe ri ātr ajā 
me di cī nis ka jā pa lī dzī bā – viņš at-
zīst, ka dar bu to reiz sa mek lēt ne bi-
ja vieg li. Va le rijs un Lud mi la vi su 
mū žu ir cen tī gi strā dā ju ši, arī brī vo 
lai ku va sa rā ir vel tī ju ši ak tī vām no-
dar bēm – ogo ša nai un sē ņo ša nai, 
dar biem pie mā jas dār zā, Va le ri ja 
lie la kais lī ba ir mak šķe rē ša na – vēl 
ar vien viņš tai ir uz ti cīgs. Abi at-
zīst, ka tā arī ir vie na no il gās kop-
dzī ves pa nā ku ma at slē gām – ja 
dar ba pil nas ro kas, ma zāk lai ka 
pa liek kaš ķiem un ķī vi ņiem. Lud-
mi la kā bi tī te pa spēj ne ti kai mā jas 
dar bus ap da rīt, bet dar bo jas arī pa-
reiz ti cī go drau dzē Val kā. Tā pēc 
glu ži sa pro ta mi, ka ģi me nē gal ve-
nās vēr tī bas ir miers, sa ti cī ba un 
mī les tī ba.

Māris un Skaidra – ir lepnums brīnišķīgo pāri tagad saukt par valcēniešiem

Svei cam mū su
Zelta

 vērtības

Feb ru ārī, mī les tī bas mē ne sī, no va da vēs tīs svei cam Zel ta 
pār us, ku ri lau lī bā aiz va dī ju ši jau 50 ga dus. Ie priek šē jā 
ga da no ga lē do mes pār stāv ji – priekš sē dē tājs Vents Ar-

mands Krauk lis, Dzim tsa rak stu no da ļas va dī tā ja Mā ra Zel ti ņa 
un rak sta au to re svei cām četr us pār us, ku ri dzī vo Val kā – Mā ri 
un Skaid ru Ban kas, Jā ni un Aus mu Si ka te rus, Te odo ru 
un As trī du Jan čus, kā arī Va le ri ju un Lud mi lu Gor bu no-
vus.

Di vus brī niš ķī gus Zel ta pār us svei cām jau jan vā rī – mē ro jām 
ce ļu pie Ju ra un Aus mas Put ni ņiem un At a un Ri tas Ru-
dī šiem no Omu ļiem Ēr ģe mes pa gas tā.

Labestība, krietnums un inteliģence strāvo no Sikateru pāra

Teksts un foto: Za ne Brū ve re, Val kas no va da do mes 
Sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

Turpinājums 7.lpp.TTurpinājums 7.lpp.Turpinājums 7.lpp.Turpinājums 7.lpp.TT

Savstarpēja cieņa un uzticēšanās ir Putniņu dzīves moto
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Zel ta pār us!
Zelta

 vērtības

Arī Ju ris un Aus ma Put ni ņi ie-
pa zi nu šies bal lē. Aus ma at ce ras, 
ka Ju ri – iz ne sī go so ļo tā ju jau ie vē-
ro ju si ag rāk. Ta ču tie ši Ju ris Aus-
mu uz lū dzis uz pir mo de ju, kad arī 
aiz šķī lās mī les tī bas dzirk ste le, kas 
pār i vie no nu jau 50 ga dus. Ta ču 
līdz kā zām bi ja jā pa cie šas – pirms 
tām Ju rim trīs ga di bi ja jā no dien 
pa dom ju ar mi jā. Gai dī ša nas laiks 
ne bi ja viegls – Aus ma pat di vas 
rei zes mē ro ja tā lo ce ļu sve šu mā – 
Ka lu gas ap ga ba lā, lai sa tik tu ie mī-
ļo to. Pēc pie cu ga du ce rē ša nās, 
pār is ap pre cē jās – bal le bi ja lus tī ga, 
ar de jo tā jiem un mū zi ku, jaun lau-
lā to pirk stos ro tā jās kā zu zel ta gre-
dze ni, bi ja gan bal ta klei ta, gan plī-
vurs. Aus ma at zīst, ka viss dar ba 
mūžs aiz va dīts ban kā – tam vel tī-
tas arī stun das ār pus dar ba lai ka. 
To ties ta gad gan lai ku var vel tīt 
maz bēr niem. Put ni ņiem ir pie cas 
maz mei tas, un abi lab prāt pa va da 
lai ku vi ņas audzi not. Kat rai maz-
mei tai ir savs ta lants, par ku riem 
prie cā ties gan ve cā kiem, gan vec-
ve cā kiem. Ta ču tas nav viss – Aus-
ma brī va jā lai kā kopj maz dār zi ņu, 
bet Ju ris strā dā par de žu ran tu ģim-
nā zi jas spor ta hal lē. Dar bī gi, ener-
ģis ki un uz ma nī gi viens pret ot ru 
– sav star pē jā cie ņa un uz ti cē ša nās 
ir lai mī gas dzī ves stūr ak mens un 
Put ni ņu dzī ves mo to.

Omu ļos ta jā pa šā die nā mūs sa-

gai dī ja At is un Ri ta Ru dī-
ši. Pār is pre cē jies pirms 50 
ga diem 31.de cem brī, Vec-
ga da va ka rā. Te jā pie min, 
ka pre cē ša nās zie mas svēt-
ku lai kā ir jau ģi me nes tra-
dī ci ja – ot ra jos Zie mas svēt-
kos 26.de cem brī pre cē ju-
sies Ri tas mei ta Li li ta un 
arī vi ņas mam ma El la. Pā-
r is ir iz lo lo jis 3 bēr nus, 
abiem ir 5 maz bēr ni. Ru dī-
šus vie no arī tas, ka abi 
dzi mu ši 17.da tu mos – At is 
mar tā, bet Ri ta no vem brī. 
Vi ņa – dzi mu si ēr ģe mie te, 
strā dā ju si par grā mat ve di 
un eko no mis ti, ak tī vi dar-
bo ju sies arod bied rī bā un 
sa vu laik bi ju si ie vē lē ta par 
Ēr ģe mes cie ma pa do mes 
de pu tā ti. At is dzi mis Omu-
ļos – no tē va ie man to jis 
mū žī go dzi nē ju. «Vi su lai-
ku kaut kas jā da ra» –ir vi-
ņa dzī ves mo to. No strā dā-
jis par elek tri ķi, At is ne slēpj, ka vi-
ņa lie lā kā aiz rau ša nās ir paš tai sī tas 
au to ma šī nas. Pa ša ro kām pat sa-
mon tēts trak tors! Pār is mums rā da 
brī niš ķī gu al bu mu, ko kā zu ju bi le-
jā vei do ju si Li li ta – tur iek šā skais-
tā kās dzī ves lap pu ses – arī kā zu 
bil des. Te vie ta aiz rau jo šam stās-
tam – kā zas bi ju šas ar lī ga vas zag-
ša nu. Par spī ti tam, ka At is rū pī gi 
uz ma nī jis jaun lau lā to sie vu, to mēr 
drau gi pa ma nī ju šies Ri tu no zagt. 
At is mē ro jis īsā ko ce ļu – pār i gal-

dam, ne sa plē šot pat ne vie nu glā zī-
ti un pār i snie gu ku pe nām pa nā cis 
lī ga vu, ie le cot sma gās au to ma šī nas 
aiz mu gu rē. Tā – prie kos un arī grū-
tā kos brī žos aiz va dīts mūžs. Pār is 
sa ka lie lu pal dies vis iem, ku ri aiz-
va dī ta jā ga dā pa lī dzē ja grū tā brī dī 
– uguns  ne lai me bi ja pa ņē mu si lie-
lā ko da ļu ie dzī ves, jum tu virs gal-
vas. Ar dē la, ra du, drau gu pa lī dzī-
bu lie lā kā vē lē ša nās ir pie pil dī ju-
sies – mā ja ir at jau no ta. Abi čak li 
un ro sī gi, ne kad ne sēž ro kas klē pī 
sa li ku ši – mā jās ir gan go ti ņa, vis-

tas un zo sis. Piens, sviests un olas 
– tās nav jā pērk. Īpa ši eks klu zīvs 
pie dā vā jums Ru dī šu mā jās ir zo su 
olas un īpa šais ka ņep ju sviests, ko 
va rē jām arī no bau dīt. Līdz i saim-
nie ce mums kat ram ie dā vā ja zo su 
olu. Ne iz sīk sto šais op ti misms un 
čak lums, mī les tī ba pret dar bu, lai 
kat ram tā bū tu, no do mā jām, mē ro-
jot ce ļu at pa kaļ uz Val ku.

No vē lam mū su lie lis ka jiem Zel-
ta pār iem ve se lī bu, lab klā jī bu un 
la bus cil vē kus ap kārt! Un, pro-
tams, tik ša nos di man ta kā zās! 

Turpinājums no 6.lpp.TTurpinājums no 6.lpp.Turpinājums no 6.lpp.Turpinājums no 6.lpp.TT

Teodors un Astrīda – dzīve tā iekārtojās nebija iespējas nesatikties Miers, saticība un mīlestība ir laimīgas dzīves pamatā - pārliecināti ir Gorbunovi

Ir jādara, tad būs – pārliecināti ir Atis un Rita, mīlestībā aizvadīti nu jau vairāk nekā 50 gadi
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Val kas ģim nā zi ja (bi ju šā 
Val kas 1.vi dus sko la) – 
ma na sko la. Par sa vu šo 

skais to, gai šo ēku va ru saukt jau 67 
ga dus. Sko las mūžs vēl ba gā tāks – 
95 ga dus ik die nā skan bēr nu bal-
sis, dur vis ver zi nī bas ie gūt gri bo ši 
tā lu ce ļu gā jē ji. Sī kie pirm klas nie-
ka so ļi kļūst dro šā ki, cil vēks iz-
aug...

Es un ma na sko la...
Ma nas sko las gai tas sā kās 1948.

ga da ru de nī Val kas 7-ga dī ga jā pa-
mat sko lā, tur bei dzu 7.kla si 1954.
ga da 14.jū ni jā. Tur pi nā ju mā cī bas 
Val kas vi dus sko lā no 1955.ga da 1.
sep tem bra līdz 1959.ga da 23.jū ni-
jam, kad bei dzu 11.kla si. Ie gu vu zi-
nā ša nas, kas ļā va mā cī ties Lat vi jas 
Valsts uni ver si tā tē un ie gūt lat vie-
šu va lo das un li te ra tū ras sko lo tā ju 
kva li fi  kā ci ju dar bam 5. – 11.kla sē. 

Pirm ās at mi ņas sais tās ar sko las 
for mām. Jaun āka jās kla sēs vēl stin g-
ru pra sī bu ne bi ja, jo pir ma jos pēc-
ka ra ga dos ma te ri ālie ap stāk ļi bi ja 
grū ti. Vē lāk jau va ja dzē ja val kāt 
no teik tu ap ģēr bu. Zē niem jau vieg-
lāk, tum ši uz val ki. Mei te nēm bi ja 
tum ši zi las vai mel nas klei tas, bal-
tas ap ro ces un ap kak les. Vi dus sko-
lā bi ja arī for mas ce pu res – tum ši 
zi la vel ve ta be re tes ar dzel te nu no-
šu vi. Tās bi ja ob li gā tas, de žūr sko lo-
tājs ne ie lai da sko lā, ja ne bi ja. Pa 
kla ses lo gu ce pu res iz me tām tiem, 
kam ce pu re bi ja pa li ku si mā jās. Tā 
vis i ti kām ie lais ti. Mā cī jā mies di-
vās mai ņās, 1. –  7.kla sei no rī ta 
stun das, 8. – 11.kla sei mā cī bas sā-

kās 13.00. Va ka rā stun das bei dzās 
vē lu. 

Kas bi ja mū su so mās? Rak stī ša-
nai spal vas kā ti un tin tes pu de lī te. 
Bi ja rei zēm lie la bē da, ja pu de lī te 
ap gā zās un tin te iz li ja. Rak stī jām, 
ka spal vas vien skrap stē ja pa pa pī-
ru. Se viš ķi no zī mī gas bi ja glīt rak s-
tī ša nas stun das. Bur tu pa rei zas 
for mas, uz spie du mi un vieg lā kas 
lī ni jas no tei ca at zī mi.

Līdz 1959.ga dam, kad bei dzu vi-
dus sko lu, pild spal vas sko lā ne drīk-
stē ja lie tot. Jau nums bi ja tin tes 
pild spal vas, ko va rē ja uz pil dīt. 
Man tā du uz dā vi nā ja že to nu va ka-
rā, pa ņē mu uz sko lu līdz i. Ne lai mī-
gi... Ma te mā ti kas sko lo tā ja Riek sti-
ņa, ku ru mēs ļo ti cie nī jām par vi-
ņas tais nī go at tiek smi pret vis iem 
sko lē niem, ie rau dzī ja ma nu jaun o 
pild spal vu un «aiz ņē mās» uz ne at-
do ša nu. Ko da rī si, ne ie vē ro ju no-
tei ku mus. Žēl ļo ti bi ja! Vē lāk jau 
va rē ja arī sko lā lie tot tin tes pild-
spal vas. Vēl jau so mās bi ja arī bur t-
nī cas. Jā, lī dzī gas ta ga dē jām, ti kai 
ga rā kas pir ma jos ga dos. Pa ma zām 
va rē jām no pirkt tā das, kā das ir ta-
gad. Ti kai pa pīrs bi ja pe lē cī gāks, 
rak stī tais daž reiz iz plū da, ar spe ci-
ālu dzēš la pu va ja dzē ja no su si nāt.

Mā cī bu grā ma tas pir kām pa ši, 
de rē ja vis iem bēr niem ģi me nē pat 
pēc vai rā kiem ga diem, jo bi ja kon-
krē tas prog ram mas un grā ma tas. 
Tās ap vā ko jām ar avī zēm. Kā at pa-
zī ša nas zī mes bi ja uz lī mē tas bal tas 
la pi ņas uz vā ka, tās bi ja da žā di iz-
krā so tas, ap zī mē tas. Sa cen tā mies, 
kam skais tā kas. Bur tnī cām  «au-
sis» ne drīk stē ja būt, sko lo tā ji dus-
mo jās.

Sko las bēr niem bez gud rām 
grā ma tu zi nī bām gri bē jās arī ēst. 
Pēc 1.stun das dzē rām tē ju un ēdām 
līdz i pa ņem tās mai zī tes. Ja bi ja uz-
smē rēts sviests un uz lik ta kā da de-
sas šķē lī te, mai zī te skai tī jās ļo ti ba-
gā tī ga. Val kā dzī vo di vas ma nas 
kla ses mei te nes, ku ru mai zī tes bi ja 
ar mel le ņu ie vā rī ju mu, kas bie ži 
caur avī zi iz spie dās un iz te cē ja so-
mā. Bet ne viens ne smē jās par ci tu 
ne veik smēm. Vis i bi ja ka ra lai ka 
bēr ni, mū sos bi ja ie au dzi nā ta līdz-
jū tī ba, pie klā jī ba un  pras me pa lī-
dzēt. Sko lā va rē ja arī pus die not. 
Va ja dzē ja no dot pro duk tus, arī da-
ļu mak sā jot nau dā. Pēc smar žas, 
kas iz pla tī jās pa vi su sko lu, no tei-
cām, kas pus die nās. Da žiem bēr-
niem bi ja arī brīv pus die nas. Vis i 
ne ēda, jo ve cā kiem lī dzek ļu ne bi ja. 
Vē lā ka jos ga dos (1955. – 1959.) jau 
vai rā ki sko lē ni va rē ja ie tu rēt sil tas 

pus die nas, jo ve cā kiem iz de vās 
vai rāk no pel nīt. La bā kie ēdie ni bi ja 
pan kū kas ar ie vā rī ju mu, kar tu pe ļi 
ar mēr ci. Sko lai bi ja bio lo ģi jas iz-
mē ģi nā ju mu lau ci ņi, sil tum nī ca, 
tur iz au dzē to saim nie ce ga ta vo ja 
pus die nās.

Vēl va ru pa stās tīt par mā cī bu 
priekš me tu ap gu vi. Vien mēr jau 
dzī vē ir tā, ka vi su da lām la ba jā un 
slik ta jā. Bi ja mī ļā kie mā cī bu priekš-
me ti, arī tā di, ko ne lab prāt gri bē-
jām. Diez gan skum jas at mi ņas par 
teh nis ko zi nī bu ap gu vi.  Sko las 
dar bnī cas lie lās tel pas vi dū go da 
vie tā bi ja lie lais kā pur ķē žu trak-
tors, iz jaukts pa da ļām, bi ja jā zi na 
mo to ra dar bī bas, prin ci pi, klo ķi un 
skrū ves, āt ru mi...Tad vēl va sa rā pēc 
10.kla ses beig ša nas 32 stun das jā-
no brauc ar ma šī nu prak ses vie tā. 
Kur gan ma šī nas, kur šo fe ri, kas 
ņem sies mūs mā cīt? Bet at ra dās, 

kas mā ca. Es arī sē dos kol ho za ma-
šī nai pie stū res, brau cu pa lau ku 
ce ļiem, pie na kan nas kra vas kas tē 
dan co ja. Šo dien, to at ce ro ties, ap-
brī no ju šo fe ra pa cie tī bu, viņš no-
piet ni mūs mā cī ja. Bi jām kol ho zā 
četr as mei te nes. Kaut kā jau to 
«ope ru ie stu dē jām», prak ses grā-
ma ti ņas ti ka aiz pil dī tas, mēs pār-
cel tas 11.kla sē.

Tad vēl ne se viš ķi man pa ti ka 
fi z kul tū ra, jo ne bi ja slēp ju, tēr pa, 
grū ti iz pil dīt GDA nor mas. Vie nī gi 
vo lej bo lu lab prāt spē lē jām. Un tad 
pēk šņi at tiek sme pret šo mā cī bu 
priekš me tu iz mai nī jās. Sko lā ie ra-
dās jaun a, skais ta būt ne – sko lo tā ja 
Val da As pe re. Mums pa ti ka stun-
das, vi ņas jau nī ba un pa cie tī ba. 
Kad šo dien sa tie ku sko lo tā ju, at ce-
ros vi ņu sa vos sko las ga dos. Tik pat 
smai dī ga, stal ta kā se nāk, un tā ir 
sko lo tā ja Val da Fjo do ro va.

Skolotāja ar savu kolēģi izlaiduma dienā – 1964.gadā

Sko lo tā jas Mu dī tes

Val kas ģim nā zi jā ir svēt ku 
gai dī ša nas laiks, jo šī ga da 
2.,3.ok tob rī sko la svi nēs sa-

vu 95 ga du ju bi le ju. Lai šos svēt kus 
mēs – ar Val kas ģim nā zi ju sais tī tie – 
va rē tu svi nēt jo īpa ši sil ti, «Val kas 
No va da Vēs tīs» rak stī sim par tiem 
cil vē kiem, ku ri ar sko lu ir bi ju ši sais-
tī ti ļo ti cie ši. Kā pir mo uz ru nā jām 
sko las ilg ga dī go lat vie šu va lo das un 
li te ra tū ras sko lo tā ju Mu dī ti Lo ren ci, 

lū dzot vi ņu sniegt in ter vi ju. Sko lo tā-
ja tam ga ta vo jās īpa ši un pa ti rok rak s-
tā uz rak stī ja par sa vas dzī ves spil gtā-
ka jiem no ti ku miem, kas sais tī ti ar 
sko lu. Tā tad in ter vi jas vie tā – sko lo-
tā jas pa šas rak stī tās at mi ņas par sko-
lu.

Skolotāja 2005.gadā

Teksts: Mu dī te Lo ren ce (Vil ka), Val kas 
1.vi dus sko las 1959.ga da ab sol ven te
Foto: no personīgā arhīva
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Sko las dzim ša nas die nas pa sā ku mi 
ie kļau sies Val kas pil sē tas vis pa sau-
les val cē nie šu sa li do ju ma ie tva ros. 

Ga ta vo ša nās ju bi le jai un sko las simt ga des 
pa sā ku ma plā no ša na no tiek sprai gi un no-

piet ni, sko lo tā ji strā dā da žā dās gru pās, lai 
ie spē ja mi la bāk sa gai dī tu sa vus bi ju šos ko-
lē ģus un audzēk ņus un lai sa tie ko ties ka vē-
tos jau kās un dār gās at mi ņās. 

Ma zam ie ska tam, Val kas ģim nā zi jas sa li-
do ju ma pa sā ku mu ie ce res 2015.ga da 2., 3.
ok tob rī.

2.ok tob ris – piekt die na:
1. Sko las ak tu zā lē svēt ku pa sā kums sko lē-

niem un sko lo tā jiem, arī bi ju ša jiem ģim nā-
zi jas sko lo tā jiem.
2. Krēs las lai kā: īpašs gā jiens, ku rā pie da-

lās sko lē ni un sko las ab sol ven ti, diev kal po-
jums baz nī cā.
3. Sko las dār zā – mū zi kas va kars.

3.ok tob ris – sest die na:
1. No pus die nas lai ka – ab sol ven tu re ģis-

trē ša nās un pul cē ša nās sko lā.
2. Pēc pus die nā – kon certs Val kas kul tū ras 

na mā.
3. Tik ša nās kla sēs, bal le.

Ja Jums ir kā da jau ka ide ja sko las sa li do-
ju mam, mēs ļo ti prie cā si mies, tā pēc rak stiet: 
val kas.gim na zi ja@val ka.lv 

Vi sus mā cī bu priekš me tu ap gu-
vu vien līdz la bi. Pro tams, bi ja pa tī-
ka mi, ja va rē ju vi su sa prast. Sko lo-
tā ji at mi ņā pa li ku ši vis i – ma te mā-
ti kas sko lo tā jas Riek sti ņas pa nā ku-
mu at slē ga bi ja tais nī gums, vie nā-
das pra sī bas pret vis iem, bio lo ģi jas 
sko lo tājs Po rie tis bi ja in te re san ta 
per so nī ba, pra ta un spē ja īs te not 
«tra kas ide jas». Dzī vās da bas stū rī-
tis kla sē, bru ņu ru pu cis, ziv ti ņas, 
za ķis, put ni ņi, rei zēm pat vā ve re. 
Uz cel ta jā sil tum nī cā sko lo tājs va dī-
ja vi sus dar bus, iz au ga sa lā ti, sī po-
li, gur ķi, to mā ti. Ra ža pa pil di nā ja 
pus die nu ēdien kar ti. Vē lāk bi ja pa-
tī ka mi sa tikt sko lo tā ju sko las ju bi-
le jās, cau ri ga du des mi tiem bi ja 
pra tis sa gla bāt hu mo ra dzirk sti. 
Vi ņa ie mī ļo tais tei ciens bi ja: «Pa va-
sa rī kat ra mu ša pa liek dul la!» Tā 
ti ka svei ci nā ti sko lē ni, kas pa va sa-
ra pe ri odā līdz ar zva nu ne pa spē ja 
ie skriet kla sē, jo starp brī dī sē dē ja 
uz zvied ru skan stēm aiz sko las, šū-
po ja kā jas un sap ņo ja par va sa ru – 
kur strā dās, cik no pel nīs. Arī es 
daž reiz bi ju to skai tā. Cik tas bi ja 
ro man tis ki! Viņš ne kad ne vie nu 
ne bā ra, ti kai ar īpa šiem tek stiem 
ap lai mo ja. Tad vēl gri bu pie mi nēt 
9.kla ses vēs tu res sko lo tā ju Skaid rī-
ti Sa li ņu. Plān vei dīgs jaun ās vie las 
iz klāsts, kat ra at zī me pa ma to ta. 
11.kla sē vēs tu ri mā cī ja sko lo tā ja 
Mir dza Rē pe le. Sirds cil vēks, vi ņa 
pra ta ie in te re sēt par sa va no va da 
vēs tu ri. Ta jos ga dos ta pa sko las 
mu zejs, sa vā cām ļo ti dau dzas vēr-
tī gas vēs tu res lie cī bas. Žēl, ka pēc 
vi ņas ne bi ja en tu zi as ta, kas gri bē ja 
to ba gā tī bu pār zi nāt, mu ze ju lik vi-
dē ja, sa vāk tais da ļē ji no dots pil sē-
tas mu ze jam. 

Par 1955.ga dā ie klā to  jaun o par-
ke ta grī du sko las zā lē jā pa tei cas tā 
lai ka sko las di rek to ram Kam pa-
ram. 

Jā pie min fi  zi kas sko lo tā ji Ren-
ckul bergs, Jaun tēvs, ķī mi jas sko lo-
tā ja Kras ti ņa, Sal dūk sne, Pil te, Gul-
be, Bu ža.

Vis i pra ta dot mums 
ce ļa vē ju dzī vei...

Es vien mēr do mā ju, kā rī ko tos 
ma ni sko lo tā ji si tu āci jās, kad pa šai 
va ja dzē ja pa do mu gan pa il ga jā 
sko las di rek to res dar bā pēc augst-
sko las beig ša nas, gan ga ra jos dar-
ba ga dos sa vā ve ca jā sko lā, kas mū-
žam jaun a..., jo ta jā at bil des uz dau-
dziem jau tā ju miem mek lē jaun as 
sir dis.

Strūkl akas ie lo kā 1970.ga dā 1.sep-
 tem brī ko pā ar sa vu audzi nā mo 

kla si sā ku dar ba gai tas Val-
kas.1vidusskolā. Gan drīz 40 ga di 
mā cī ta, audzi nā ta jaun ā pa au dze 
dzim ta jā pil sē tā. Kat ra die na ne su-
si ko jaun u: prie ku par bēr nu sa-
snie gu miem, skum jas, par vi ņu ne-
veik smēm. Kat ra ma zās sirds pra-
sī ju si mī les tī bu, pa cie tī bu, tais nī-
gu mu. Dau dzās ek skur si jas, pār gā-
jie ni, re dzē tās te āt ra iz rā des Rī gā 
pa lī dzē ja iz prast sko lē nu rak stu-
rus, ie pa zīt ģi me nes audzi nā ša nas 
me to des, vēr tēt ve cā ku at tiek smi 
pret bēr niem. Jā, tā ir tik da žā da! 
Es mu pa tei cī ga ve cā kiem, kas sa-
pra ta iz glī tī bas no zī mi,  at bal stī ja 
sko las pra sī bas, cen tās būt vai rāk 
ko pā ar sa vām at va sēm. Pa tei cos 
arī da žiem ne tik po zi tī vi at sau cī-
ga jiem, jo no kat ras ģi me nes es mu 
ko mā cī ju sies. Audzi nāt bēr nus 
nav viegls darbs, va ja dzī ga lie la at-
de ve gan mo rā li, gan ma te ri āli. Da-
žā di ve cā ki, da žā di bēr ni, arī vi ņu 
dar bi, lik te ņi. 

Ga ra jos dar ba ga dos (pe da go-
ģis ko dar bī bu uz sā ku 1960.ga da 
jan vā rī, stu di ju ga dos mi li ci jas bēr-
nu is ta bas dar bā gu vu pir mo rū dī-
ju mu) pie dzī vo ti da žā di brī ži. Vai 
tas nav prieks, ja pēc da žiem ga-
diem bi ju šais audzēk nis no ar mi jas 
rak sta, ka ik die nas grū tī bās pa līdz 
ma nis do tā pras me kād reiz ie klau-
sī ties se vi, vēr tēt. Un vēl pēc da-
žiem ga diem, sko las ju bi le jas rei zē, 
bijušais skolnieks Aivars pie nāk 
pie ma nis ar zie du puš ķi un prie-
cīgs sa ka: «Audzi nā tāj, ma na sie va 
arī ir sko lo tā ja! Es ta gad sa pro tu Jū-
su dar ba no zī mī gu mu.» Un vēl vai-
rā ki pui ši pa tei cās par tei ca ma jām 
zi nā ša nām va lo dā, tās pa līdz da žā-
dos ama tos eso ša jiem veikt dar bu 
ar do ku men tiem. Un bi ju sī audzēk-
ne Ive ta pē dē jā sko las ju bi le jas va-
ka rā man sa ka: «Sko lo tāj, es vi sus 
sa vus trīs bēr nus es mu mā cī ju si 
pēc Jū su pie rak stiem va lo dā!»

Ne va ru šeit vi sus mi nēt, sko lē ni 
ir iz au gu ši, ie ka ro ju ši sa vu vie tu 
dzī vē. Man nav ne la bu, ne slik tu 
sko lē nu, ir ti kai vi ņu da žā dā at-
tiek sme pret zi nā ša nu ap gu vi. Iz-
au dzi nā tas sep ti ņas kla ses (da žāds 
sko lē nu skaits – 38 līdz 40), mā cīts 
sim tiem sko lē nu. Ar gan da rī ju mu 
va ru at ce rē ties da žā dus pa sā ku-
mus, bēr nu vē lē ša nos dar bo ties, iz-
do mu. Prieks, ka TV dik to ri Il vu 
Lie pi ņu va ru saukt par sa vē jo, arī 
bi ju šo Iz glī tī bas mi nis tru Ro ber tu 
Ķī li. Vid ze mes Augst sko lā strā dā 
Ilg vars Ābols, ma ni bi ju šie sko lē ni 
ir vai rā ki ģim nā zi jas sko lo tā ji, arī 
di rek to re Li li ta Kreic ber ga. Ju ris ti, 

pe da go gi, me di ķi un vēl dau dzu 
pro fe si ju pār stāv ji ir Val kas ģim nā-
zi jas ab sol ven ti. Vis iem es mu cen-
tu sies dot ce ļa mai zi dzī vei, pras mi 
ra do ši iz teik ties, do māt, se ci nāt un 
at zīt sa vas kļū das. Pē dē jo ga du sko-
lē nu ra do šie dar bi vai rāk kārt pub li-
cē ti vie tē jā laik rak stā, par šo ie spē-
ju un ra do šās lap pu ses vei do ša nu 
pa tei cos to rei zē jam re dak to ram 
Ven tam Ar man dam Krauk lim un 
vi ņa viet nie cei Ār ijai Krauk lei. Arī 
li te rā rā žur nā la di vi sē ju mi no do ti 
pil sē tas bib li otē kā. Ma ni sko lē ni re-
gu lā ri pie da lī ju šies ra jo na olim pi-
ādēs, di vus ga dus pie da lī jā mies re-
pub li kas olim pi ādēs. Arī ru nāt 
dze ju ir jā ie mā ca, daudz no sa ka ta-
lants un ne at lai dī ba. Da lī ba da žā-
dos re pub li kas kon kur sos mu di nā-
ja ap gūt vai rāk par mā cī bu prog-
ram mu, vel tīt sa vu brī vo lai ku do-
mu, jū tu iz lik ša nai uz pa pī ra. Pa nā-
ku mi ne iz pa li ka: Skolnieču Za nes 
un Ine ses pē tī ju mi par dzim tas ko-
ku ti ka re pub li kā at zi nī gi no vēr tē ti, 
kad mei te nes mā cī jās sep tī ta jā kla-
sē.

Pie da lī jā mies re pub li kas mi li tā-
ra jās spor ta spē lēs «Kā vi», kad vai-
rā kas rei zes ar audzi nā mo kla si bi-
jām Do be lē. Re dzē ju zē nu asa ras, 
kad uguns dzē sē ju gru pa zau dē ja 
1.vie tai da žas se kun des. Bēr niem 
jā mā ca ne ti kai uz va rēt, bet arī zau-
dēt. Asa ras bie ži pa līdz vē lāk gūt 
pa nā ku mus. Gri bu at zī mēt dau-
dzos ve cā kus, ar ku riem ko pā būts 
10, 15, pat vai rāk ga du ga ru mā, mā-
cī ti bēr ni, maz bēr ni. Es mu pa tei cī-
ga Lu bi ņu, Pē ter so nu, Mā ri nu, Bo-
šu, Vo rob jo vu, Ķī ku ļu un vēl dau-
dzām ģi me nēm, vis as ne no saukt. 
Lie kas, vis i iz lai du mi skais ti. Bet 
vis vai rāk at mi ņu sais tās ar 2000.
ga da 9.kla ses iz lai du mu pil sē tas 

es trā dē – gā jiens no sko las, mū zi ka, 
četr u  kla šu ab sol ven tu iz vie to ša-
nās uz es trā des. Tie ne bi ja ti kai 
sko las svēt ki, pil sē ta svi nē ja svēt-
kus ko pā ar jau nī bu, prie ku, zie-
diem, la biem ce ļa vār diem. Arī 
2002.ga da iz lai dums kul tū ras na-
mā – pār pil dī ta zā le, ve cā ku at-
balsts un ab sol ven tu mir dzo šās 
acis li ka aiz mirst ik die nas rū pes, 
vis i bi jām jaun i un prie cī gi.

Ja rak stī tu at mi ņu grā ma tu, tad 
arī lai kam vi su ne ie tver tu, daudz 
la ba ne su si kat ra die na, arī rei zēm 
rū pes un ba žas par bēr niem. Kā lai 
ne do mā par 5.kla ses pui sē nu, kas 
1.stun dā uz gra ma ti kas grā ma tas 
uz liek gal vu un guļ, jo cē lies 5:00 
no rī ta, pa zie mas ce ļu bri dis 5 km 
līdz sko lē nu au to bu sam. 12.kla sē 
viņš man tei ca: «Sko lo tāj, kā pēc Jūs 
par ma ni cī nā ties?» Es at tei cu: «Tu 
vēl ne zi ni, ko no zī mē iz glī tī ba un 
dzī ve.»

Es mu pa tei cī ga ko lē ģiem Val kas 
ģim nā zi jā, no kat ra es mu kaut ko 
gu vu si. Ko pā strā dāts gan ga ra jās 
bie šu va gās, gan ru dens tal kās kar-
tu pe ļu lau kos. Daudz pie re dzēts, 
pār dzī vots... 

Kad sa zie dē ju šas 1.sep tem bra 
gla di olas un as te res, svei ci nu sa-
vus sko lo tā jus. No lie cu gal vu sa vu 
sko lo tā ju pie mi ņai. Vē lu jaun ajiem 
ie ka rot bēr nu sir dis, rast vi ņos spē-
ku strā dāt ra do ši, būt tais nī giem 
un go dī giem. Tās ir vēr tī bas, ko 
sko lē ni ne aiz mirst. Esiet cī nī tā ji 
par jaun ajām sir dīm un vi ņu mī-
les tī bu!

Ve cā kus aici nu būt sa vu bēr nu 
drau giem, sa viem bi ju ša jiem 
audzēk ņiem no vē lu vien mēr būt 
tais nī giem, gud riem, uz ņē mī giem, 
mī lēt ģi me ni un jau nī bu. 

Lo ren ces at mi ņu ce ļi

Skolotājas M.Lorences 1.izlaidums1964.gada jūnijā Ogres raj. 
Oškalna 8-gadīgajā skolā

Teksts: An dri ga Loz da, Val kas ģim nā zi jas di rek to res 
viet nie ce



 Nr. 64 2015.gada 25.februārī10 Val kas no va da do mē

• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku-
mus Nr.1 «Gro zī ju mi 2014.ga da 
27.feb ru āra sais to ša jos no tei ku mos 
Nr.10 «Val kas no va da do mes 2014.
ga da zie do ju mu un dā vi nā ju mu 
bu džets»».
• Ap stip ri nāt Val kas no va da do-
mes ad mi nis trā ci jas un ie stā žu 
ama tu sa rak stus, dar ba al gu lik-
mes un dar ba al gu lik mes ar sa ma-
zi nā ju mu uz ne no teik tu lai ku.
• No teikt at lī dzī bu Val kas no va da 
do mes de pu tā tiem par de pu tā ta 
pie nā ku mu pil dī ša nu 6,50 eiro par 
vie nu no strā dā to dar ba stun du un 
ko mi si ju lo cek ļiem par dar bu ko-
mi si jās 6,50 eiro par vie nu no strā-
dā to dar ba stun du. No teikt at lī dzī-
bu ko mi si ju lo cek ļiem, ku ri vien-
lai cī gi veic ko mi si jas sek re tā ra 
(pro to ko lis ta) pie nā ku mus, par 

dar bu ko mi si jās 7 eiro par vie nu 
no strā dā to dar ba stun du.
• Pie šķirt no Val kas no va da paš-
val dī bas 2015.ga da pa mat bu dže ta 
53 792,00 eiro ne val stis ka jām or ga-
ni zā ci jām.
• Pie šķirt Me ža die nu pa sā ku mu 
no ri sei Val kas no va dā, mak sai par 
at kri tu mu iz ve ša nu, ko ku, daudz-
ga dī go stā dī ju mu at jau no ša nai un 
pu ķu stā du ie gā dei, BIO pār vie to-
ja mo tu ale šu ie gā dei, vi des sa kār-
to ša nai (Val kas pil sē tas ro ta ļu lau-
ku ma žo ga at jau no ša na, Val kas 
pil sē tas lie pu vai na gu vei do ša na, 
In fo pa vil jo na un me ži nie ku mā jas 
ap kār tnes, re pre sē to pie mi ņas vie-
tas sa kop ša na Kār ķu pa gas tā, slū-
žu re monts Ēr ģe mes pa gas tā), au-
to ma šī nas ie gā dei no tek ūde ņu sa-
vāk ša nai, strūkl akas ie rī ko ša nai 

un gul bju mīt nes uz stā dī ša nai Val-
kas pil sē tas dī ķī. Ko pā vis iem pa-
sā ku miem iz lie tot EUR 63 378.
• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku-
mus Nr.2 «Val kas no va da do mes 
2015.ga da pa mat bu džets». 
• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku-
mus Nr.3 «Val kas no va da do mes 
2015.ga da spe ci ālais bu džets».
• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku-
mus Nr.4 «Val kas no va da do mes 
2015.ga da zie do ju mu un dā vi nā ju-
mu bu džets».
• Kon cep tu āli at bal stīt aiz ņē mu-
mu ņem ša nu:
– in ves tī ci jām Val kas no va da iz glī-
tī bas ie stā žu in fra struk tū ras un 
ma te ri ālās bā zes uz la bo ša nai;
– in ves tī ci jām Val kas no va da au to-
no mo fun kci ju veik ša nai ne pie cie-
ša mo trans por ta lī dzek ļu ie gā dei;

– iz de vu miem Val kas no va da pri-
ori tā ro in ves tī ci ju pro jek tu īs te no-
ša nai.
• Ap stip ri nāt Val kas no va da do-
mes No li ku mu Nr.1 «Val kas pil sē-
tas pirms sko las iz glī tī bas ie stā des 
«Pa sa ci ņa» no li kums».
• Ap stip ri nāt Val kas no va da do-
mes No li ku mu Nr.2 «Val kas ģim-
nā zi jas no li kums».
• Ap stip ri nāt valsts bu dže ta mēr ķ-
do tā ci ju paš val dī bu vis pā rē jās pa-
mat iz glī tī bas un vis pā rē jās vi dē jās 
iz glī tī bas ie stā žu pe da go gu dar ba 
sa mak sai un valsts so ci ālās ap dro-
ši nā ša nas ob li gā ta jām ie mak sām 
sa da li Val kas no va dā no 2015.ga da 
1.jan vā ra līdz 31.augus tam.
• Par Mier kal na tau tas na ma va dī-
tā ju ie celt Evi ju Zem i. 

10.februārī Valgā atvērās jauna 
bibliotēka – dzelzceļa stacijā uzsāka 
patstāvīgu darbību «Ceļotāja 

bibliotēka».
Patstāvīgā darbība ir patstāvīga darbība 

vārda pilnā nozīmē – jaunajā bibliotēkā nav 
darbinieku.  Grāmatas ir novietotas plauktos 
un ceļotājs, kurš vēlas ko braucot palasīt, var 
kādu no sējumiem aizņemties. «Mēs jau 
nekontrolēsim, kā paņemtās grāmatas tiek 
atdotas, bet gaidīsim kā tās, tā papildinājumu 
mūsu grāmatu plauktiem,» teica Valgas 
Centrālās bibliotēkas direktore Endla 
Šasmine: «Dzelzceļa stacija ir simboliska 
vieta šādai bibliotēkai. Mēs te apstājamies uz 
mirkli, atskatāmies un dodamies tālāk. Mīļie 
ceļojošie grāmatu draugi un grāmatu draugi 
– ceļotāji! Uzmetiet acis mūsu plauktiem un 
paņemiet ceļam to, kas ieinteresēja. Ja jūsu 
ceļasomā ir grāmata, ko tikko esat izlasījuši, 
atstājiet to mums, papildinājumam!»

Direktore pateicās visiem, kas savas liekās 
grāmatas ir atdevuši bibliotēkai. Tās un 
žurnāli no Valgas bibliotēkas arī ir «Ceļotāja 
bibliotēkas» pamats. Grāmatas jaunajai 

bibliotēkai uzdāvināja arī pilsētas galva 
Kalevs Herks un apriņķa padomes 
priekšsēdētājs Margus Lepiks, kā arī citi 
atnākušie pilsētnieki. Valgas pilsētas galvas 
vietnieks Lauri Drubinš kā pilsētas dāvanu 
pasniedza 1000 eiro čeku inventāra 
papildināšanai.

Mazliet no vēstures. Valgas pilsētas 
bibliotēka dibināta 1865.gada 8.februārī. Šajā 
dienā pilsētas maģistratūra apstiprināja 
bibliotēkas statūtus un paziņoja par tās 
nodibināšanu. Daudzus gadus šī vienīgā 
pilsētas bibliotēka darbojās rātsnamā. 1911.
gadā tā tiek nodota Valgas Igauņu 
Atturībnieku Biedrībai. 

Valgas bibliotēka otrreiz atver durvis 
1925.gada 21.aprīlī. Tās adrese ir vairākkārtīgi 
mainījusies, no 1996.gada tā atrodas 
pašreizējās telpās. Tā nu 8.februārī atzīmējam 
150 dibināšanas gadus un aprīlī varēsim 
svinēt 90 gadus no atkalatvēršanas. «Ceļotāja 
bibliotēku» atklāšana bija 150.dzimšanas di-
enas svinīgais pasākums, kur ar dzejas un 
prozas lasījumiem uzstājās Merle Jēgere un 
ģitāru spēlēja mūzikas skolas pedagogs Mati 
Melders. Pateicības rakstus un piemiņas 
dāvanas saņēma kā bijušie, tā pašreizējie 
bibliotēkas darbinieki un vadītāji. 

Valgā jauna bibliotēka
Teksts: Pārpublicēts no Reina Seina un Sirjes 
Lemmikas raksta avīzē «Valgamaalane»

Sā kot ar 
21.mar-
tu, kat-

ra mē ne ša tre ša-
jā sest die nā no 
plkst. 11.00 līdz 
12.00 Val kas bib-
li otē kā at sāk sies 
Bēr nu rī ti «Ma-
zos dzi jas ka mo-
li ņos sa tī tas ir 
pa sa ci ņas».

Bēr nu rī ta ie-
tva ros pa re dzēts 
la sīt un klau sī-
ties pa sa kas, 
stās tus un dze jo ļus vien lai cī gi do dot ie spē ju bēr-
niem ko pā ar ve cā kiem ra do ši iz paus ties. Bēr niem 
būs ie spē ja zī mēt, krā sot, vei dot ap li kā ci jas, meis ta-
rot de ko rus vai vien kār ši ilus trēt dzir dē to. 

Uz Bēr nu rī tiem Val kas bib li otē kā aici nā ti ve cā ki 
ar bēr niem pirms sko las un sā kum sko las ve cu mā. 

Val kas bib li otē kā 
at sāk sies 
Bēr nu rī ti 

Teksts: Ru ta Kor pa, Bēr nu li te ra tū ras no da ļas va dī tā ja

Saskaņā ar 2015.gada 18.feb-
ruāra Attīstības lietu ko-
mitejas lēmumu (proto-

kols Nr.1,1.§.) «Par Valkas novada 
Attīstības programmas 2015. – 
2022.gadam 1.redakcijas apstipri-
nāšanu un nodošanu sabiedriskai 
apspriešanai» uz kārtējo domes 
sēdi tika virzīts jautājums par attīs-
tības programmas 1.redakcijas ap-
stiprināšanu un nodošanu publis-
kai apspriešanai.

Saskaņā ar augstāk minēto tiek 
plānots organizēt novada attīstības 
programmas 2015. – 2022.gadam 1.
redakcijas sabiedrisko apsprieša-
nu.

Attīstības programma ir vidēja 
termiņa plānošanas, kas noteiks 

novada prioritātes un rīcības vir-
zienus turpmākajiem 7 gadiem, tā-
pēc aicinām novada iedzīvotājus, 
uzņēmējus, izglītības, veselības, 
sociālās aprūpes, transporta, vides 
aizsardzības un novada nevalstis-
ko organizāciju pārstāvjus, kā arī 
citus interesentus iesaistīties attīs-
tības programmas publiskajā ap-
spriešanā, lai vienotos par turpmā-
kās attīstības galvenajiem virzie-
niem un veicamajām aktivitātēm 
Jūsu pārstāvošajās jomās.

Ar attīstības programmas 2015. 
- 2022.gadam materiāliem laika 
posmā no 2015.gada 2.marta līdz 
2015.gada 2.aprīlim varēs iepazī-
ties:
1) Valkas novada domē, Beverīnas 

ielā 3, 15.kabinetā, pirmdienās no 
plkst. 8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00, 
no otrdienas līdz ceturtdienai no 
plkst. 8.00 – 12.00 un 13.00 –17.00 un 
piektdienās  no 8.00 – 12.00 un 13.00 
– 16.00.
2) novada domes mājas lapā www.
valka.lv sadaļā Pašvaldības plāno-
šanas dokumenti.
3) Rakstiskus komentārus un 
priekšlikumus par novada attīstī-
bas programmas 1.redakciju būs 
iespējams iesniegt līdz 2015.gada 

2.aprīlim:
3.1. novada domē, Beverīnas ielā 

3, 15.kabinetā;
3.2. sūtot pa pastu uz adresi, Val-

kas novada dome, Beverīnas iela 3, 
Valka, Valkas novads, LV-4701

3.3. elektroniski uz e-pasta adresi 
kristine.salnina@valka.lv

4. Novada attīstības program-
mas 1.redakcijas sabiedriskās ap-
spriedes tiek plānots organizēt 
Valkas pilsētā un katrā pagasta 
pārvaldē:

Informācija par Valkas novada attīstības programmas 
1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Teksts: Kristīne Salniņa, Valkas novada domes Teritorijas plānošanas daļas 
teritorijas plānotāja

Vieta Datums Laiks
Semināra iela 9, Valka 2015.gada 9.marts 16.00
«Pūcītes», Ērģeme, Ērģemes pagasts 2015.gada 10.marts 10.00
Tautas nams, Kārķi, Kārķu pagasts 2015.gada 11.marts 10.00
Saieta nams «Lugažu muiža», Lugaži, 
Valkas pagasts

2015.gada 12.marts 10.00

«Dalderi», Vijciems, Vijciema pagasts 2015.gada 16.marts 10.00
«Luturskola», Zvārtavas pagasts 2015.gada 19.marts 10.00

Valkas novada domes 29.janvāra sēdes lēmumi
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At bil sto ši bā riņ tie sas kom pe-
ten cei, 2014.ga dā sa ņem ti un 
iz ska tī ti:

• 123 ju ri dis ko un fi  zis ko per so nu ie-
snie gu mi;

• no sū tī ta ko res pon den ce 610 ju ri dis-
kām un fi  zis kām per so nām;

• sa ņem tas 337 at bil des vēs tu les uz bā-
riņ tie sas ini ci atī vas do ku men tiem;

• pie ņem ti 35 lē mu mi no tiem 1 vien-
per so nis kais lē mums;

• snieg ti at zi nu mi tie sai.
2014. ga dā bā riņ tie sas pār rau dzī bā 

bi ja 159 lie tas:
 • 8 lie tas par aiz gā dī bas tie sī bu pār-

trauk ša nu ve cā kiem;
• 22 lie tas par aiz gā dī bas tie sī bu at-

ņem ša nu ve cā kiem;
• 5 lie tas par bēr nu ie vie to ša nu audžu-

ģi me nē;
• 20 aiz bil dnī bas lie tas;
• 4 lie tas par bēr nu ie vie to ša nu ilg sto-

šas so ci ālās ap rū pes in sti tū ci jā;
• 14 lie tas par bēr nu man tas pār val dī-

bu;
• 21 aiz gād nī bas lie tas;
• 13 lie tas par ģi me nes valsts pa bal sta 

sa ņē mē ja mai ņu;
• 11 lie tas par ve cā ku ap rū pē eso ša bēr-

na no do ša nu ci tas per so nas ap rū pē;
• 11 lie tas pēc tie sas pie pra sī ju ma pie-

ņem tie lē mu mi;
• 2 lie tas par aiz gād ņa pie nā ku ma pil-

dī ša nu at stā ta jam man to ju mam vai 
man to ju ma pār val dī ša nu;

• 10 lie tas bēr nu in ter ešu aiz stā vī bai 
tie sās, valsts un paš val dī bu ie stā dēs.

2014.ga dā Val kas no va dā bi ja 34 bez 
ve cā ku gā dī bas pa li ku ši bēr ni, ku ru ap-

rū pi un audzi nā ša nu ve cā ku vie tā no-
dro ši nā ja  ār pus ģi me nes ap rū pē, ta jā 
skai tā:

• audžu ģi me nē – 6 bēr niem;
• aiz bil dņu ģi me nēs – 20 bēr niem;
• ār pus ģi me nes ap rū pes ie stā dēs – 8 

bēr niem.
At bil sto ši Bēr nu tie sī bu aiz sar dzī bas 

li ku mā no teik ta jam, pēc in for mā ci jas 
par ie spē ja mo var dar bī bu ģi me nē pret 
bēr niem, snieg ta in for mā ci ja kri mi nāl-
lie tas uz sāk ša nai, valsts po li ci jai. Pār stā-
vē tas bēr nu in te re ses kri mi nāl pro ce sā.

Sa ga ta vo ti do ku men ti un no sū tī ti 17 
pie pra sī ju mi Valsts Bēr nu tie sī bu aiz sar-
dzī bas in spek ci jai ap lie cī bu so ci ālo ga-
ran ti ju no dro ši nā ša nai iz ga ta vo ša nai. 

Pa lie li nā ju sies sa dar bī ba ar ci tām bā-
riņ tie sām un in sti tū ci jām bēr nu tie sī bu 
un in ter ešu aiz stā vī bai. Snieg tas kon sul-
tā ci jas ie dzī vo tā jiem ģi me nes tie sī bās.

Re gu lā ri in for mēts So ci ālais die nests 
par ģi me nēm, ku rām ne pie cie ša ma pa lī-
dzī ba bēr nu ap rū pē un ģi me nis ko at tie-
cī bu vei do ša nā ar bēr niem. Pār ska ta ga-
dā bā riņ tie sa in for mē ju si So ci ālo die nes-
tu par 21 ģi me ni, ku rās at ro das 34 bēr ni 
un ku rām ne pie cie ša ma psiho so ci ālā 
pa lī dzī ba. 

Bā riņ tie sas lo cek ļi ap se ko ju ši un pār-
bau dī ju ši dzī ves ap stāk ļus 15 aiz bil dņu 
ģi me nēs, 17 aiz gād nī bā eso šām per so-
nām, 8 ār pus ģi me nes ap rū pes ie stā dē 
dzī vo jo šiem bēr niem, pie da lī ju šies 34 
lie tu iz ska tī ša nā bā riņ tie sas sē dēs, kā arī 
ap mek lē ju ši ģi me nes, par ku rām sa ņem-
ta in for mā ci ja, ka ta jās ne tiek vel tī ta ne-
pie cie ša mā uz ma nī ba bēr nu ap rū pei.

2014.ga da 11.sep tem brī Valsts bēr nu 
tie sī bu aiz sar dzī bas in spek ci jas ve cā kās 
in spek to res Val kas no va da bā riņ tie sā 
vei ca lie tu pār bau di 

Val kas no va da 
bā riņ tie sas pārskats

Teksts: K. Brie dis, Bā riņ tie sas 
priekš sē dē tājs 

2014.gadā
paveiktais

Dzī vo jam dvī ņu pil-
sē ti ņā, tā dēļ Val-
kas Māk slas sko-

las dar bī ba vēr sta uz Val kas 
un Val gas no va du ko pē jās 
māk slas vi des at tīs tī bu. Šo-
brīd sko lā mā cās 262 ma zi un 
lie li māk sli nie ki – 133 no Val-
kas no va da un 129 no Val-
gas.

Māk slas sko la ap zi nās sa-
vu sū tī bu, tā dēļ ir at vēr ta ko-
pī gai sa dar bī bai pro jek tos un 
ak ti vi tā tēs gan mū su no va dā, 
gan Igau ni jas pus ē.  Ra do šās 
dar bnī cas, meis tar kla ses, kā 
arī pil sē tas un no va da ie stā žu 
tel pu no for mē ša na ir ne at ņe-
ma ma ār pus stun du ak ti vi tā-
šu sa stāv da ļa. 

Pa gā ju šais gads aiz va dīts 
J.Cim zes 200 ga du ju bi le jas 
zī mē. Dau dzo pa sā ku mu vir-
kne vēl reiz li ka aiz do mā ties 
par sko lo tā ja dar ba, at bil dī-
bas un sū tī bas no zī mī bu nā-
ci jas kul tū ras un ra do šo spē-
ju ie dves mo ša nā.  Bi ja liels 
gan da rī jums par krāš ņo Lat-
vi jas māk slas sko lu audzēk-
ņu dar bu kon kur sa iz stā di, 
vel tī tu lat vie šu un cit tau tu 
ko ra dzies mu krā ju mam 
«Dzies mu ro ta». Pro tams, ne 
ma zāk sva rīgs bi ja kom pe-
ten tās žū ri jas augst ais no vēr-
tē jums tie ši mū su ab sol ven tu 
vei ku mam, par ko esam ļo ti 
lep ni.

 Ru de nī valsts svēt ku lai-

kā, sa dar bī bā ar Val kas no-
vad pēt nie cī bas mu ze ju, Lie-
tiš ķās māk slas stu di ju «Sau-
lī te» un Tur nas Tau tas na ma 
auša nas pul ci ņu, ta pa iz stā-
de, kas ba gā ti nā ja J.Cim zes 
ju bi le jas ga da no slē gu ma pa-
sā ku mu Lat vi jas Bied rī bas 
na mā.

Bie ži vien lat vie tis mēdz 
uz kāpt uz pa ša aug stā kā 
lauk ak mens un rau dzī ties, 
kā tur iz ska tās ta jā bla kus 
no va dā, un kā tik tur nav, 
bie ži vien aiz mir stot iz zi nāt 
un no vēr tēt pa ša no va da vēr-
tī bas – da bas skais tu mu, kul-
tūr vēs tu res ba gā tī bas. Ļo ti 
veik smīgs un kul tūr iz glī to-
jošs pa sā kums māk slas sko-
las bēr niem pa gā ju ša jā ga dā 
bi ja va sa ras prak se Val kas 
pa gas tā. Sa dar bo jo ties ar Val-
kas pa gas ta pār val di, ie pa zi-
nām pa gas ta vēs tu ri un ar hi-
tek tū ras pie mi nek ļus. Tas bi-
ja aiz rau jo ši, mēs sa ti kām 
da žā dus cil vē kus, uz klau sī-
jām vi ņu stās tī tos teik smai-
nos no stās tus, ie rau dzī jām 
skais tā kos no va da da bas stū-
rī šus. Iz zi no ši ra do šais pro-
cess vai na go jās ar pla šu bēr-
nu dar bu iz stā di, vel tī tu Val-
kas pa gas ta 105 ga du ju bi le jai 
sa ie ta na mā «Lu ga žu mui-
ža». 

 Šā di ap zi nā mies, cik ba-
gā ti esam un cik daudz ša jos 
ra do ša jos pro ce sos var pa-
veikt arī ma zas ro kas. 

Teksts: Ma ru ta Sta bul nie ce

2014.ga dā sa lī dzi nā-
ju mā ar ie priek šē jo 
ga du vi dē jais ap-

mek lē tā ju skaits Val kas no-
va da tū ris ma in for mā ci jas 
bi ro jā ir pie au dzis par vi dē-
ji 1000 ap mek lē tā jiem, kas, 
sa lī dzi not ar ie priek šē jiem 
ga diem, ir ļo ti po zi tī va ten-
den ce. Pa gā ju ša jā ga dā, pa-
tei co ties vai rā kiem no zī mī-
giem un vie su la bi ap mek-
lē tiem pa sā ku miem Val kā 
un tās ap kār tnē, ir no vē rots 
bū tisks vie su ap mek lē ju ma 

pie au gums. 
Ap mek lē tā ji pār sva rā in-

te re sē jās par Val ku-Val gu 
kā dvī ņu pil sē tu, kur vien-
lai kus ie spē jams at ras ties 
di vās val stīs, to mēr pār sva-
rā mū su no va da tū ris ma in-
for mā ci jas bi rojs kal po kā 
veik smīgs in for mā ci jas ne-
sējs par Lat vi ju un Igau ni ju 
ko pu mā. Lat vie šu ie cie nī tā-
kais ga la mēr ķis tā pat kā 
pērn bi ja Tar tu, bet igau ņi 
vēl ar vien in te re sē jas par 
Cē sīm, Si gul du un Rī gu. 

Ār zem nie ki vai rāk vai cā 
pēc in for mā ci jas par Lat vi-
ju ko pu mā, to mēr no vē rots, 
ka tū ris ti ar vien vai rāk sā-
ku ši in te re sē ties tie ši par 
Val kas no va du un Val ku / 
Val gu. 

Ņe mot vē rā, ka tū ris ma 
bi rojs pa ras ti ir pirm ā vie ta 
pil sē tā, kur ie ce ļo tā ji mēdz 
ie griez ties, tad bie ži vien 
nā kas sniegt ne vien tie ši ar 
tū ris ma te ma ti ku sais tī tu 
in for mā ci ju, bet arī ci ta vei-
da in for mā ci ju un pat sa-

dzī vis ka rak stu ra pa lī dzī-
bu. Iz man to jot ma zo pil sē-
tu tū ris ma in for mā ci jas 
cen tru priekš ro cī bu, pa ras ti 
ie brau cē ji no ci tām val stīm 
vē las uz zi nāt arī ko vai rāk 
par stan dar ta tū ris ma in-
for mā ci ju, tā dēļ sa ru nas ne-
re ti ie ilgst un skar arī ik die-
niš ķas tē mas. 

Ga da grie zu mā tū ris ma 
bi rojs ak tī vi ir strā dā jis pie 
ide ju un priekš li ku mu iz-
strā des un ap ko po ša nas, 
ku ras ga da bei gās ir fi k sē-

tas un ap spries tas ar no va-
da de pu tā tiem un va dī bu. 
Ide jas pār sva rā sais tī tas ar 
jaun u tū ris ma pie dā vā ju mu 
iz strā des ne pie cie ša mī bu, 
māj ra žo tā ju un amat nie ku 
ak tī vā ku ie sais tī ša nu tū ris-
ma pro duk tu iz vei dē un sa-
dar bī bā, tū ris ma in fra-
struk tū ras uz la bo ša nu, kas 
ko pu mā sa dar bī bā ar ci tām 
no va dā pār stā vē tām jo mām 
sek mē tu no va da pro gre sī-
vu at tīs tī bu, in for ma tī vo 
zīm ju piln vei do ša nu un at-
jau no ša nu. 

Val kas māk slas 
sko las pārskats

At tīs tī bas un plā no ša nas no da ļas 
pārskats tū ris ma jo mā

Tā ir tra dī ci ja, ka kat ru ga du 
mar tā Kār ķos no tiek pa sā-

kums, vel tīts Gol gā ta ce ļu gā ju-
šiem. Šo reiz tas sāk sies pulk sten 

11.45 ar svēt brī dis Kār ķu baz nī cā, 
pulk sten 12.30 Svi nīgs gā jiens un 
zie du no lik ša na pie Pe lē kā ak mens. 
Pulk sten 13.00 tau tas na mā tik ša-
nās ar rakst nie ci, sa bied ris ku dar-
bi nie ci Ma ri nu Kos te ņec ku un mā-
cī tā ju dr. the ol. Gun ti Kal mi. Vi-
ņiem abiem tu vi cil vē ki ir pie dzī-
vo ju ši iz sū tī ju mu. Ma ri na Kos ta-
ņec ka tē vu pir mo rei zi mū žā ie rau-
dzī ja des mit ga du ve cu mā, kad 

viņš at grie zās no Vor ku tas. Gun tis 
Kal me ir pie da lī jies dau dzās Si bī ri-
jas eks pe dī ci jās ko pā ar Dzin tras 
Ge kes fi l mē ša nas gru pu. Ie priek-
šē jā va sa rā viņš ko pā ar šo gru pu 
bi ja Ka zah stā nā, vie tās kur rū das 
rak tu vēs strā dā jis arī  mā cī tā ja ve-
cais tēvs. 

Pa sā ku ma lai kā būs ie spē ja no-
pirkt Ma ri nas Kos te ņec kas grā ma-
tu «Vēs tu les uz mā jām», ku rā ir 

pub li cē ta vi ņas ve cā ku – pi anis tes 
Je ka te ri nas Kos ta ņec kas un ju ris ta 
Gri go ri ja Kos ta ņec ka sa rak ste vī ra 
iz sū tī ju ma lai kā. No pēr ka ma būs 
arī Gun ta Kal mes grā ma ta «Dur-
vis uz mā jām. Mā cī tā ja pār do mas 
par sa vas tau tas vēs tu ri» un vai rā-
ki ci ti iz de vu mi. Bū siet vis i gai dī ti, 
lai ko pī gi do mā tu un ru nā tu par 
pa gāt ni, ta gad ni un nā kot ni. 

Aici na uz tik ša nos ar rakst nie ci Ma ri nu Kos ta ņec ku 
un mā cī tā ju Gun ti Kal mi

Teksts: San dra Pils kal ne

24.mar tā Kār ķos no tiks 
pa sā kums «Ir mī les tī ba 
pār nā ku si mā jās…», uz 

ku ru aici nā ti re pre sē tie un vis i 
in te re sen ti. 
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Tau tas nams kā skaists ku ģis 
pil nās bu rās iet pa pa sā ku-

mu jū ru. Ja no piet ni, tad va ka ros, 
kad ie slēdz fa sā des ap gais mo ju mu, 
ēka tie šām at gā di na ku ģi ar gais-
mām. No ti ku ši vai rāk ne kā 40 pa-
sā ku mi. Tas no zī mē, ka mē ne sī vis-
maz trīs ne dē ļas no ga les tau tas 
nams aici na uz kon cer tu, te āt ri vai 
ci tu sa ie tu. Ga da no ga lē pie slē dzā-
mies Vis lat vi jas ki no pun ktam un 
ta gad ki no jau nu mus bau da arī vij-
cie mie ši.

Par ku ģa kur su, tē lai ni ru nā jot 
– šo gad iz ie sim pla šā kos ūde ņos! 
Vij cie ma tau tas na mā vie so sies vis i 
va do šie Lat vi jas te āt ri, jau mar tā 
va rē sim re dzēt Lie pā jas te āt ra vies-
iz rā di, ap rī lī pie mums cie mo sies 
Val mie ras te āt ris, pē cāk arī te āt ri 
no Rī gas un Dau gav pils. Ie ce ru un 
re ali zē ja mu plā nu pie tiek kriet-
nam lai kam uz priekš u! 
– Pa stās ti, lū dzu, vai rāk par ko-
lek tī viem, kas dar bo jas tau tas 
na mā.

Tau tas na mā dar bo jas 8 ko lek tī-
vi, ku ros ie sais tī ju šies 87 da līb nie-
ki. Tas ir ļo ti daudz, ņe mot vē rā to, 
ka pa gas tā ir dek la rē ti 702 ie dzī vo-
tā ji, ta ču ik die nā uz vie tas dzī vo 
ap mē ram 550. Četr os ko lek tī vos 
ak tī vi pie da lās jaun ie ši. Trīs ko lek-
tī vi šo brīd ga ta vo jas ska tēm, di vi – 
kon kur sam, viens – iz stā dei, bet 
te āt ris strā dā pie jaun a ie stu dē ju-
ma, ku ram pirm iz rā de būs 1.mai jā. 
Da līb nie ku ve cums ko lek tī vos ir 
no 5 līdz 77 ga diem.

Jaun ākais ko lek tīvs, kurš pie-
vie no jās pa vi sam ne sen, ir rok dar-
bu pul ciņš, sa vu kārt Eiro pas de ju 
gru pa «Vi jo lī tes» šo ru den sir snī gi 
svi nēs sa vu 10.dzim ša nas die nu.

– Kā cil vē ki ap mek lē pa sā ku-
mus? Ku rus ap mek lē vai rāk, ku-
rus ma zāk?

 Daudz ap mek lē tā ju sa gai dī jām 
Vi jas die nās, pa gas ta 790.ju bi le jā, 
Vij cie ma mui žas svēt kos. Sta bils, 
bet ne liels ap mek lē tā ju loks ir ama-
tier te āt ru iz rā dēm, ku ras no tiek 
kat ru mē ne si. La bi ap mek lē kon-
cer tus – gan pro fe si onā ļu, gan 
ama tie ru. Ma zāk ap mek lē de ju va-
ka rus. Pie krī tu vie dok lim, ka iz-
klai des pa sā ku mam va ja dzē tu se vi 
at pel nīt, ta ču va ri ējot gan dār gā-
kus, gan lē tā kus mū zi ķu gru pu ap-
mak sas va ri an tus, tas pa gai dām ir 
iz de vies ti kai Tau tas na ma at klā ša-
nas bal lē.

Pie dā vā ju mā ir gan mak sas, gan 
bez mak sas pa sā ku mi, gan ie eja 
par zie do ju miem. Tas ap mek lē tā ju 
skai tu ne ie tek mē – ir bi jis, ka bez-
mak sas pa sā ku mā ir ma zāk ap-
mek lē tā ju, ne kā ce rēts, sa vu kārt 
pa sā ku mā, ku ram ir diez gan lie la 
ie ejas mak sa, ap mek lē tā ju ga na.

– Par ko ša jā lai kā ir bi jis vis-
lie lā kais gan da rī jums, bet par ko 
tie ši ot rā di – sa rūg ti nā jums?

Vis lie lā kais gan da rī jums – ir 
pie pil dī ju sies ma na vī zi ja: tau tas 
nams ir pie ejams vis iem – savs pa-
sā kums ma ziem ķi pa riem, savs 
sirm gal vjiem, savs – kar ne vā la 
pār stei gu mu pil na jām mas kām...

Gan da rī ju mu sniedz arī tas, ka 
ap mek lē tā ji ak tī vi ie sais tās kul tū-
ras dzī ves vei do ša nā – nāk ar ide-

jām un ie ro si nā ju miem, kon tak-
tiem, ko or di nā tēm un tele fo nu nu-
mu riem. Tā mēs no nā kam līdz Vij-
cie mā vēl ne bi ju šiem ko lek tī viem, 
māk sli nie kiem, gru pām un jaun-
ām ni an sēm pa sā ku mos. Tau tas 
na mu ir ap mek lē ju ši dau dzi in te-
re sen ti – kul tū ras dar bi nie ku de le-
gā ci jas, ce ļo tā ju gru pas, arī augst a 
ran ga po li ti ķi – daudz jau tā par at-
jau no ša nas dar biem un sa jūs mi nās 
par zā li, ska tu vi un gri mē ta vām

Sa rūg ti na tas, ka jau no būv nie-
cī bas sā ku ma da ži vij cie mie ši pa ši 
spļā va akā, no ku ras jā dzer: vel tī ja 
cel tnei nie vā jo šus vār dus, sau cot 
par lo pu kū ti, lo gus – par šau jam-
lū kām. Pēc at klā ša nas daudz kri ti-
zē ja iekš tel pu di zai nu, vē lāk – par 
jeb ku ru jau nu mu. Ēka ir mo der na, 
tī ra lī ni jās, ne daudz skan di nā vis ka 
– gan ār pu se, gan iekš pu se ir rū pī-
gi sa ska ņo ta, bal stī ta uz Vij cie ma 
brun ču, Vi jas upes un zie do šu kār k-
lu sa jū tām. Jaun a un ta lan tī ga di-
zai ne re de va pa do mus, lai kop tēls 
bū tu la ko nisks, bet ne ap nik tu ap-
mek lē tā jiem. Lai tel pa bū tu fons, 
uz ku ra iz ce ļas cil vēks. Ne vis i sa-
pra ta šo lie lis ko ie ce ri. Un kā al laž 
– pār is ne ga tī vi no ska ņo tu cil vē ku 
sa ceļ lie lā ku trok sni ne kā simts po-
zi tī vi do mā jo ši. Tā pēc ne esam gal-
vu no kā ru ši, bet tur pi nām strā dāt. 

Vēl sa rūg ti na de ju va ka ru ap-
mek lē tā ju at tiek sme – rei bu mā tiek 

bo jā tas sie nas, dur vis, in ven tārs...
– Kā da ir Ta va re cep te po zi tī-

vai dzī vei? Kā se vi sa pu ri ni, kad 
sau lei priekš ā aiz slīd mā ko nis?

«Sa vā pri vāt prak sē» kat ram va ru 
iz rak stīt šā du re cep ti: vien al ga cik 
tev ga du, vien mēr iz da ri kaut ko tā-
du, lai tei ku mu va ri sākt ar vār diem: 
«tu ne ti cē si, es pir mo rei zi...».

Drū mā kās die nās sap ņo ju par 
ce ļo ša nu. Ja ne var kaut kur tā lāk, 
tad kaut vai te pat uz Lie tu vu! Ja 
ne var at ļau ties ce ļot il gāk par pār is 
stun dām, tad kaut vai uz Si gul du, 
ska tī ties ka ma ni ņu spor tu!

Ja mā ko nis virs gal vas tu ras il-
gāk, tad sa zi nos ar sa viem uz ti ca-
ma jiem drau giem, ku ri māk po zi tī-
vi uz lā dēt! Sau lai nu die nu māk ra-
dīt ma ni tu vā kie – ma na ģi me ne, 
ma ni trīs ko lo sā lie bēr ni ar sa vām 
ot ra jām pus ītēm.

– Tavs no vē lē jums Tau tas na-
ma ap mek lē tā jiem!

Šo brīd jau ir zi nā mi vis i šī ga da 
lie lā kie pa sā ku mi. No vē lu, lai Jums 
iz do das pēc ie spē jas vai rāk ap mek-
lēt šos pa sā ku mus, lai tie spēj Jūs 
ie prie ci nāt un sniedz Jums piln vēr-
tī gu at pū tu!

Sa vu kārt, ap mek lē tā jiem, ku ri 
vē las kul tū ras dzī vi mai nīt rak stot 
ko men tā rus por tā los, no vē lu ne-
bai dī ties no sa va īs tā vār da un dro-
ši at nākt cie mos! 

Vijciema tautas nams 
iekaros plašākus ūdeņus

Teksts: Za ne Brū ve re, Val kas no va da 
do mes Sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te
Foto: publicitātes 

26.jan vā rī ap ri tē ja 
400 die nas kopš 
Vij cie ma tau tas 

na ma at klā ša nas tā pēc uz īsu sa-
ru nu aici nā ju tau tas na ma va dī-
tā ju Vi tu Bēr zi ņu, lai uz zi nā-
tu, kā tau tas na mam ir vei cies šī 
pe ri oda lai kā.

Pagastos: 
Vijciemā
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Pēc dau dziem ga diem sko la 
bei dzot ir sa gai dī ju si lie las 

pār vēr tī bas. Pa tei co ties Eiro pas Sa-
vie nī bas fon du lī dzek ļiem un Val-
kas no va da paš val dī bas fi  nan si āla-
jam at bal stam, sko lā ti ka veik ti vē-
rie nī gi re mont a dar bi – jaun o mā cī-
bu ga du 126 sko las audzēk ņi uz sā-
ka gai šās, sil tās un mā jī gās tel pās. 
Lai gan da rā mā vēl ir daudz, ir 
prieks par pa veik to un liels pal dies 
vis iem, kas pa lī dzē ja no tikt šīm 

pār vēr tī bām. 
Ne ska to ties uz ne ēr tī bām, ar 

ku rām nā cās sa dzī vot sko las re-
mont a lai kā, pa tei co ties pe da go gu 
ie gul dī ta jam dar bam, sko las 
audzēk ņiem bi ja pla šas ie spē jas 
pie da lī ties dau dzos kon cer tos, kon-
kur sos un fes ti vā los.

Aiz va dī tā ga da lie lā kie sa snie-
gu mi sko lā ir di viem vi joļ spē les 
prog ram mas audzēk ņiem un vi ņu 
sko lo tā jai Lies mai Frei ber gai. Valsts 
kon kur sa II I kār tā sa vā gru pā Rū-
dolfs Mi ķel sons ie gu va II vie tu, bet 
El za Za ne Zir ne mā jās pār ve da At-
zi nī bas rak stu. Tie ir ļo ti lie li mū su 
sko las audzēk ņu pa nā ku mi, ku ri 
ti ka sa snieg ti ar ilg sto šu, ne at lai dī-
gu dar bu, tam zie do jot vi su sa vu 
brī vo lai ku.

Sa vu kārt Valsts kon kur sa dzie-
dā ša nā II kār tā la bus re zul tā tus 
uz rā dī ja sko lo tā jas Tat ja nas Tī ru-
mas ko ra kla ses audzēk nes – Me li-
sa Smil ga ie gu va ot ro vie tu, bet 
tre šo vie tu – Ad ri ja Li ja Ste pi ņa.

Lai ar pa nā ku miem pie da lī tos 
pres ti ža jā Lat vi jas mū zi kas sko lu 
pū ša mo un si tam in stru men tu iz-
pil dī tā ju kon kur sā, kas kat ru ga du 
no tiek Mū zi kas aka dē mi jā Rī gā, ļo-
ti lie lu dar bu ar sa viem audzēk-
ņiem ie gul dī ja sko lo tājs Gun tis 
Frei bergs. Abiem brā ļiem Mār ti-
ņam Ri har dam Ma zu ram un Mi-
kam Ro ber tam Ma zu ram go dam 
no pel nī tā II I vie ta. 

Vi sus audzēk ņus ne var sa ga ta-
vot valsts kon kur siem, tā pēc, sko-
las pe da go gi iz man to ie spē ju ar sa-
viem audzēk ņiem pie da lī ties ma-
zā ka mē ro ga kon kur sos, ku rus or-
ga ni zē da žā dos Lat vi jas re ģi onos. 

Akor de ona no da ļas bēr ni ar sa vu 
sko lo tā ju Ār iju To mi ņu pa bi ja vai-
rā kos kon kur sos un fes ti vā los – 
Og rē, Cē sīs un Mad lie nā, bet sko-
lo tā jas Ine ses Leč ma nes un Tat ja-
nas Tī ru mas ko ra kla ses mei te ņu 
bal sis pie skan di nā ja A.Ži lin ska Jē-
kab pils mū zi kas sko las mā jī go zā li. 
Sa vu kārt kla vie ru no da ļas sko lo tā-
jas Na dež da Ta ņi ci na un Vel ta Is-
prav ņi ko va ar sa vām audzēk nēm 
pie da lī jās Lū ci jas Ga rū tas jaun o pi a-
nis tu kon kur sā Si gul dā.

Pa gā ju šais gads kul tū ras dzī vē 
bi ja īpa ši no zī mīgs, jo ne ti kai mū-
su no va dā, bet arī valsts mē ro gā ti-
ka at zī mē ta Jā ņa Cim zes 200.dzim-
ša nas die na. Šim no ti ku mam par 
go du ti ka or ga ni zē tas arī 35.Cim-
zes die nas, ku rās iz ska nē ja trīs lie li 
kon cer ti. Viens no vē rie nī gā ka jiem 
bi ja Starp tau tis kais in stru men tā lo 
tri o fes ti vāls, kas vien ko pus sa pul-
ci nā ja lie lu skai tu jaun o mū zi ķu ne 
ti kai no Lat vi jas, bet arī no Rad vi-
liš ķu Mū zi kas sko las Lie tu vā. Tas 
ir ap svei ca mi, jo ti kai ko pā mu zi-
cē jot vei do jas cie šā kas drau dzī bas 
sai tes gan starp sko lo tā jiem, gan 
audzēk ņiem. 

Cim zes die nu no slē gu ma kon-
cer tā «Ska ni, ma na tau tas dzies-
ma» go da vie tā ti ka cel ta tau tas 
dzies ma. Mū su sko las audzēk ņi un 
sko lo tā ji cen šas sa gla bāt šo vēr tī bu 
un ar daudz vei dī ga jiem priekš ne-
su miem pie rā dīt sa viem klau sī tā-
jiem, ka tau tas dzies ma ir vi su 
dzies mu sak ne un tai ir jā būt mū žī-
gai. Ga ta vo jo ties di žā sko lo tā ju 
sko lo tā ja 200 ga du ju bi le jai, sko lā 
no ti ka arī at klā tā no dar bī ba mū zi-
kas li te ra tū rā. Sko lo tā ja Aiva ra Trē-

zi ņa mo ti vē ti, ve cā ko kla šu audzēk-
ņi bi ja sa ga ta vo ju ši pre zen tā ci jas 
par J.Cim zes dzī vi un dar bī bu.

Ir pa tie si liels prieks, ka līdz šim 
sko lā esam sa gla bā ju ši dau dzas 
skais tas kon cer tu tra dī ci jas – Mū-
zi kas die na Jā ņa baz nī cā Val gā, 
Lat vi jas dzim ša nas die nas kon-
certs, Ad ven tes kon cer ti sko lā un 
Kār ķu baz nī cā, kon certs «Mu zi cē 
zē ni», kā arī vi su sko las pe da go gu 
un vi ņu audzēk ņu mu zi cē ša na 
kon cer tu cik lā «Mu zi kā lās treš die-
nas». Līdz ar to ir iz vei do jies arī zi-
nāms mū su kon cer tu klau sī tā ju 
loks. Pal dies vi ņiem par sir snī ga-
jiem ap lau siem! 

Lai uz skai tī tu vi sus pa sā ku mus, 
ku ros aiz va dī ta jā ga dā ir kon cer tē-
ju ši J.Cim zes Val kas mū zi kas sko-
las audzēk ņi, bū tu ne pie cie šams 
uz rak stīt vēl vie nu rak stu, tā pēc es 
gri bu pa teikt lie lu pal dies vis am 
pe da go gu ko lek tī vam par ie gul dī-
to dar bu un sko las audzēk ņiem par 
cen tī bu mā cī bās un at sau cī bu «grie-
žo ties» ska nī ga jā mū zi kas vir pu lī.

Ro sī gi un ce rī gi sko lā ir sā cies 
arī 2015.gads. Šo brīd no tiek in ten-
sī va ga ta vo ša nās pū ša mins tru-
men tu un si tam in stru men tu spē les 
Valsts kon kur sa II kār tai, Vid ze-
mes re ģi ona mū zi kas sko lu so lo 
dzie dā ša nas kon kur sam «Vid ze-
mes cī ru lī ši», kā arī 29.Starp tau tis-
ka jam jaun o pi anis tu kon kur sam 
Val mie rā.

28.jan vā rī plkst. 17.30 no tika pir-
mais kon certs cik lā «Mu zi kā lās 
treš die nas» – «Skan akor de ons».

Vis i laip ni aici nā ti arī jaun ajā 
ga dā ap mek lēt pa sā ku mus J.Cim-
zes Val kas mū zi kas sko lā! 

J.Cim zes Val kas mū zi kas 
sko las ska nī gais vir pu lis

Teksts: Ine se Leč ma ne, J.Cim zes 
Val kas mū zi kas sko las di rek to ra v.i.

J.Cim zes 200 ga du
 ju bi le ja

Jaun a ga da sā kums ir 
laiks, kad iz vēr tē jam ie-
priek šē jā ga dā pa da rī to 

un pār do mā jam to, ko gri bam 
pa da rīt nā ka ma jā. 2014.gads 
J.Cim zes Val kas mū zi kas sko-
lā ir bi jis da žā diem no ti ku-
miem ba gāts.

Iz prin tē un pa ņem līdz i sa-
vu CV! Ja Tev nav ie spē jas 
iz prin tēt sa vu CV, ie ko pē to 

zi bat mi ņā (tā ne aiz ņem daudz vie-
tas) un do dies uz NVA sten du, kur 
būs ie spē ja to iz prin tēt.

Ja ne esi pār lie ci nāts, kā pa rei zi 
sa ga ta vot CV, do dies pie NVA kar-
je ras kon sul tan ta un viņš Tev pa lī-
dzēs sa ga ta vot gan CV, gan arī 
mo ti vā ci jas vēs tu li.

Mek lē jot dar bu, sva rī gi pār ska-
tīt un, ja ne pie cie šams, ak tu ali zēt 
sa vu CV. 

Ja esi re ģis trē jies NVA kā bez-
darb nieks, ņem līdz i pa si un In di-
vi du ālo dar ba mek lē tā ja die nas-
grā ma tu (tas ir sva rī gi, ja ša jā die-
nā Tavs ap mek lē jums NVA fi  li ālē 
no vir zīts uz dar ba mek lē ša nu va-
kan ču ga da tir gū).

Pie ie ejas pa ņem va kan ču ga-
da tir gus prog ram mu un esi in for-
mēts par ta jā no tie ko šo.

Sten dos ap lū ko uz ņē mu mus un 
vi ņu pie dā vā tās va kan ces. Jau tā 
par brī va jām dar ba vie tām. Var būt 
uz ņē mums mek lē tie ši Te vi!

Ja ne esi iz lē mis, kāds dar ba pie-
dā vā jums Tev ir vis pie mē ro tā kais, 
ap mek lē NVA kar je ras kon sul tan-
tu, kurš pa lī dzēs Tev no teikt pro-
fe si onā lo pie mē ro tī bu, sniegs ie-

tei ku mus un pa lī dzēs sa-
ga ta vo ties dar ba in ter vi-
jai, būs ie spē ja veikt pie-
mē ro tī bas tes tus un iz-
dru kāt tos.

No teik ti ap mek lē Pre-
zen tā ci ju tel pu, kur dar ba 
de vē ji ie pa zīs ti nās ar sa-
vu uz ņē mu mu, dar ba ap-
stāk ļiem un pie dā vā to va-
kan ci.

NVA sten dā ie gū si arī 
pla šu in for mā ci ju un kon-
sul tā ci jas par:
• par pa kal po ju miem bez 

-darb nie kiem un dar ba 
mek lē tā jiem;
• par ap mā cī bu un no-

dar bi nā tī bas ie spē jām;
Lat vi jā pla šā ko CV un 

va kan ču da tu bā zi – CV 
un va kan ču por tāls 
http://cvvp.nva.gov.lv/ ;
• par dar ba de vē ju pie-

teik ta jām va kan cēm re ģi-
onā;
• par dar ba un dzī ves ap stāk ļiem 

Lat vi jā un ES/EEZ val stīs.
Iz man to NVA kar je ras kon sul-

tan ta kon sul tā ci jas klā tie nē, kas 
pa lī dzēs Tev:

CV un/vai mo ti vā ci jas vēs tu les 
sa ga ta vo ša nā;

Pro fe si onā lās pie mē ro tī bas no-
teik ša nā;
• veikt da žā dus pro fe si onā lās pie-

mē ro tī bas tes tus un iz dru kāt re-
zul tā tus;
• sa ņem si ie tei ku mus un pa lī dzī-

bu, kā sa ga ta vo ties dar ba in ter vi-
jai u.c. 

Nāc, tu at ra dī si dar bu šeit!

2012./2013.mā cī bu ga dā Val-
kas ģim nā zi ja sa dar bī bā ar 
Val gas arod sko lu uz sā ka iz-

glī tī bas prog ram mu, ar ku ras pa lī-
dzī bu Lat vi jas jaun ie ši gald nie cī bas 
aro du ap gūst Val gā, bet vi dē jo iz glī-
tī bu – Val kas ģim nā zi jā va kar sko las 
prog ram mā. Ga du vē lāk mā cī ties 
sā ka paš rei zē jā 11.d kla se, ku rā paš-
laik mā cās Val kas un tu vē jo no va du 
16 sko lē ni.

Paš laik 11.d kla ses pui ši iz man to 
vis da žā dā kās abu pil sē tu pie dā vā-
tās ie spē jas brī vā lai ka pa va dī ša nai 
–  gan spor to jot, gan ie sais to ties  sko-
lu un Val kas no va da paš dar bī bas 
ko lek tī vos. Ko pu mā se vi rak stu ro 
kā la bu, iz pa lī dzī gu un drau dzī gu 
kla si. Ja ne pie cie šams, sniedz pa lī-
dzī bu gan sko lai, gan ci tām sa bied-
ris ka jām or ga ni zā ci jām, pie mē ram, 
krā mē jot mal ku Val kas Sar ka nā 
Krus ta no da ļā. In te re san ta ir pie re-
dze, mā co ties starp tau tis kā sko lē nu 
ko lek tī vā, Val gā. 

Val kas 
jaun ie ši aro du 
ap gūst Val gā

Teksts: Vi ne ta Sku tā ne, 11.d kla ses 
audzi nā tā ja 
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Kon cer tā uz stā sies ko ri 
«Mež ābe le» (Smil te nes no-

va da kul tū ras pār val de), «Ābe le» 
(Cē su kul tū ras centrs), «Gā le» ( Si-
gul das pil sē tas kul tū ras nams), 
«At blāz ma» (In ču kal na pa gas ta 
Tau tas nams), «Sud rab lā se» (Val-
mie ras kul tū ras centrs), «Dzies mu 
ro ta» (Val kas pil sē tas kul tū ras 
nams) un Tu ku ma kul tū ras na ma 
jauk tais ko ris. 

Ko ru kon cer tu ar sa vu uz stā-
ša nos pa pil di nās Val kas pil sē tas 
kul tū ras na ma se ni oru de ju ko-
lek tīvs «Zel ta ru dens» un se ni oru 
dra ma tis kais ko lek tīvs.

Ar dzies mām sau ksim sau lī ti 
ie sil dīt ri tu mu gan se vī, gan da-
bā! 

Ie ejas mak sa EUR 1. 

Plkst. 15.00 Val kas pil sē tas 
kul tū ras na mā būs ie spē ja 

ko pī gi pār ska tīt tra ģis kos vēs tu res 
no ti ku mus un ka vē ties at ce rē, no-
ska to ties re ži so res Dzin tras Ge kas 
do ku men tā lo fi l mu «Kur pa li ka tē-
vi?» –  skar bas un dvē se li de dzi no-
šas uz Si bī ri ju aiz ves to bēr nu at mi-

ņas par ve cā kiem. Ie ejas mak sa 
EUR 2, sko lē niem un pen si onā riem 
EUR 1,50, re pre sē ta jiem – brī va. 

Plkst. 16.30 Lu ga žu sta ci jā no-
tiks ko mu nis tis kā ge no cī da at ce-
rei vel tīts pie mi ņas brī dis. 

Au to buss uz Lu ga žu sta ci ju no 
at ies Val kas pil sē tas kul tū ras na-
ma plkst. 16.20.

Ap plkst. 17.00 Bēr nu un jaun ie-
šu cen trā «Mi ce» re pre sē tie tiek 
aici nā ti uz at mi ņu pēc pus die nu pie 
tē jas ta ses. «Mi ces» te āt ra pul ciņš 
rā dīs Rai ņa dze jas kom po zī ci ju 
«Trīs vēr tī bas kā stī gas vib rē...». 

Iz stā dē var pie da lī ties jeb ku rā 
žan rā strā dā jo ši māk sli nie ki ar 

vie nu dar bu, kas līdz šim nav eks po-
nēts. Mu zejs aici na pie da lī ties māk-
sli nie kus, kas dzī vo vai ir kā ci tā di 
sais tī ti ar Val kas no va du. 

Lū dzam iz stā dei dar bus ie sniegt 
līdz 2015.ga da 23.mar tam dar ba die-
nās plkst. 8.00 – 17.00 Val kas no vad-
pēt nie cī bas mu ze jā – Val kā, Rī gas ie-
lā 64.

Iz stā de «Vieg lāk ne būs» tiks eks-
po nē ta mu ze ja Iz stā žu zā lē no 
28.mar ta līdz 10.mai jam.

Iz stā des at klā ša na pa re dzē ta 2015.
ga da 28.mar tā plkst. 15.00.

Lai ap zi nā tu un vie no tu no va da 
māk sli nie kus, kā arī ro si nā tu vi ņus 
ra do šam dar bam, Val kas no vad pēt-
nie cī bas mu zejs re gu lā ri rī ko iz stā-
des. Pa ras ti vis i vien ko pus tiek aici-
nā ti uz tra di ci onā lo iz stā di pa va sa rī.

Pirm ā Val kas ra jo na māk sli nie ku 
dar bu iz stā de no ti ka 1993.ga dā Val-
kas māk slas sko lā, pēc tam kad ar 
Cim zes fon da at bal stu Val kas ra jo na 
māk sli nie ku gru pa kā du lai ku strā-
dā ja Lat vi jas Māk sli nie ku sa vie nī bas 
jaun ra des na mā Du bul tos Jūr ma lā. 
Turp mā kās iz stā des rī ko Val kas no-
vad pēt nie cī bas mu zejs.

Tu vā ka in for mā ci ja – mu ze ja spe-
ci ālis te Li gi ta Dru bi ņa: tāl ru nis: 647 
22198, e-pasts: mu zejs@val ka.lv 

Val kas no va da 
māk sli nie ku dar bu iz stā de
Val kas no vad pēt nie cī bas 

mu zejs or ga ni zē Val kas 
no va da māk sli nie ku 

dar bu iz stā di. Šo gad 16. rei zi. Tās 
no sau kums un de vī ze ir «Vieg lāk 
ne sa nāks».

Vā cu māk sli nie ces Bri-
gi tes Tut tel ma nes 

(Bri git te Tüttelmann) iz stā dē 
«Pa tie sī bas šķaut nes» re dza-
mi dar bi, kas glez no ti ar ak-
ri lu uz me tā la plāk snes, kā 
arī zī mē ju mi ar og li, pas teļ-
krī tiem. 

Māk sli nie ce re gu lā ri pie-
da lās iz stā dēs Vā ci jā – Brē-
me nē (Bre men), Zī ke (Syke), 
Os ter hol ca – Šar mbe ka (Os-
ter holz – Schar mbeck), Ger-
lin gā (Ger ling) un ci tās pil sē-
tās. B.Tut tel ma ne dzi mu si un 
jo pro jām dzī vo Brē me nē.

Glez no tā ja at zīst, ka vi ņu ļo ti 
ie dves mo arī Lat vi jas aina va, jo 
vi ņa re gu lā ri pie da lī ju sies «Lais-
mas» ple nē ros un no slē gu ma 
ska tēs Ma do nas no va dā. 

Iz stā de uz Val ku at ce ļo ju si sa-

dar bī bā ar Ma do nas no vad pēt-
nie cī bas un māk slas mu ze ju. 

Iz stā de ap ska tā ma līdz 21. 
mar tam: pirm die nās – piekt die-
nās plkst. 10.00 – 17.00, sest die nās 
plkst. 10.00 – 16.00.

Ie ejas mak sa: 0,71 €, pen si-
onā riem, stu den tiem, sko lē niem 
0,28 €. 

Tās mēr ķis ir no dro ši nāt vo kā lo 
an sam bļu un ko ru mu zi cē ša-

nas tra dī ci ju tā lā ku at tīs tī bu, vei ci nāt 
māk s-li nie cis ko meis ta rī bas iz aug-
smi, ap zi nāt kva li ta tī vo sa stā vu, kā 
arī ro si nat sa bied rī bas in te re si  par 
vo kā lo un ko ra mū zi ku.

Ska tē pie da lī sies mū su no va da 
ko ri un vo kā lie an sam bļi, kā arī vo-
kā lie an sam bļi no kai mi ņu no va-
diem, ku ri vē las  sa vu snie gu mu pa-
rā dīt ne ti kai klau sī tā jiem, bet arī zi-
no šiem mū zi kas spe ci ālis tiem.

Uz ai ci nā tie eks per ti Val mie ras un 
Val kas ko ru ap riņ ķu virs di ri ģents 
Ivars Cin kuss un virs di ri ģents Ār ijs 
Šķe pasts.

Pro fe si onā lās iz aug smes vei ci nā-
ša nas no lū kā pēc vo kā lo an sam bļu 
un ko ru snie gu ma kon cer tēs Val kā 
vēl ne dzir dē ta mū zi kas sti la iz pil dī-
ju ma – Rī gas Kul tū ras un at pū tas 
cen tra «Iman ta» vī ru «bar ber shop» 

(fri zē ta va) sti la vo kā lais kvar tets 
«Har mo ni ja Rī gai» (Harmony 4 Ri-
ga).

Bar ber shop mū zi kas stils ir ra dies 
20.gs sā ku mā ASV. Tas ir četr bal sīgs 
vo kā lā iz pil dī ju ma veids, ku rā tiek 
iz pil dī tas iz klai dē jo šas, sa dzī vis kas 
dzies mas. Sti la no sau kums no rā da 
uz tā iz cel smi – šā da vei da dzie dā ša-
na sā ku mā no ti ku si fri zē ta vās.

Čet ri kun gi – Ār ijs Šķe pasts, Ar-
nis Mil tiņš, Al dans Mil za rājs un Sal-
vis Sprūžs – ar sa vu pro fe si ona li tā ti 
prie cē ne ti kai Rī gas un Lat vi jas klau-
sī tā jus, bet vi ņu bal sis ska nē ju šas arī 
aiz mū su valsts ro be žām. Ko lek tī va 
re per tu ārā ir gan ti pis kas bar ber-
shop dzies mas (jau sā kot nē ji kom po-
nē tas šā dai dzie dā ša nai), gan arī pa-
šu da līb nie ku aran žē tas lat vie šu po-
pu lā rās dzies mas (Mel der mei ti ņa, 
Dzī vī te, dzī vī te) un pa sau les hī ti, tai 
skai tā «Queen» sla ve nā «Bo he mi an 
Rapsody».

 Mū zi kas at bal stī tā ji un in tre sen ti 
tiek gai dī ti plkst. 14.00 ie eja brī va, ik-
viens aici nāts zie dot mēr ķim «Lat vi-
jai 100». 

Tau tas dzies mu pēc pus die na 
«Uz sau lī ti ga vi lē ju!» 

Ko mu nis tis kā ge no cī da 
upu ru pie mi ņas die na Valkā

Māk sli nie ces Bri gi tes 
Tut tel ma nes dar bu iz stā de

Bri gi te Tut tel ma ne. Pašportrets

Vo kā lo an sam bļu un Val kas 
no va da ko ru kon certs – ska te

14.mar tā J.Cim zes Val kas 
mū zi kas sko lā no tiks vo kā-
lo an sam bļu un Val kas no-

va da ko ru kon certs – ska te.

Treš dien, 25.mar tā Val kā 
tiks pie mi nē ta die na, 
kas Lat vi jas vēs tu rē ie zī-

mē ta sē ru krā sā – Ko mu nis tis kā 
ge no cī da upu ru pie mi ņas die na.

Val kas no vad pēt-
nie cī bas mu ze ja 
Iz stā žu zā lē no 

14.feb ru āra līdz 21.mar tam 
māk sli nie ces Bri gi tes Tut-
tel ma nes (Bri git te Tüttel-
mann; Vā ci ja) dar bu iz stā-
de «Pa tie sī bas šķaut nes».

Sest dien, 21.mar tā plkst. 
15.00 Val kas kul tū ras na-
mā  no tiks Vid ze mes se-

ni oru ko ru Tau tas dzies mu pēc-
pus die na «Uz sau lī ti ga vi lē ju!». 
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Šis mir klis pie pil dīts,
Šis mir klis svēts man bi ja –
Mans sko lo tājs
Man at kal mī ļi pa smai dī ja.

(Gun ta Mi cā ne)

Svei cam Kār ķu sko las bi ju šo sko lo tā ju 
Spod ru Spro ģi 90 ga du ju bi le jā! 

Ve se lī bu un dzī ves prie ku!
 Kār ķu pa gas ta pār val de

Nav tava roka piekususi dot,
Un tava sirds nav piekususi starot.

(V.Strēlerte)

Val kas pil sē ta
Do niks Vla di mirs 01.03., Zi nai da Ki se ļe va 
01.03., Mai ja Med ne 01.03., Mi hails Tū le 
02.03., Je ki mo va An na 03.03., 03.03. Na dež da 
Avi lo va, Afa nas je va Lud mi la 03.03., Ber na de 
Ba ra ne 04.03., Ine ta Ko opa 05.03., Kār lis Bēr-
ziņš 05.03., An sis Žī gurs 05.03., Lud mi la Si so-
je va 07.03., In tars Ģēr ma nis 07.03., Da ce Brat-
ka 07.03., Mu dī te Gra se 10.03., Aivars Zelčs 
10.03., Dai ga Purgale10.03., Zi nai da Ula no va 
10.03., Spod ra Spro ģe 13.03., Lud mi la Mol ča-
no va 13.03., Alek sandrs Krjač kovs 13.03., Ar-
tūrs Bo jārs 13.03., Agi ta Me žec ka 14.03., Ma-
ri ja Stri gi na 14.03., Do nats Li pov skis-Mekšs 
14.03., Mu dī te Lo ren ce 15.03., Gun tis Pē ter-
sons 16.03., Dai na Več ka 16.03., Lud mil la Tir-
ne 17.03., Skaid rī te Gri go ne 18.03., Kār lis 
Ber nards 19.03., Lī ga Mi hai lo va 20.03., Ār ijs 
En gers 21.03., Ar nis Kur lavs 21.03., Jā nis 
Krūk liņš 21.03., Mier val dis Ozols 21.03., In-
gu na Bod nie ce 23.03., Mir dza Viļ čev ska 
23.03., Ani ta Mī lī gā 24.03., Jā nis Kal niņš 
25.03., Alek sejs Ma li ka 25.03., Ar nis On ten-
sons 26.03., Vi tā li ja Vo li ņa 28.03., Aivars Rul-
lis 28.03., Gun ta Gud ri nie ce 28.03., Ta li val dis 
Ol sev skis 28.03., Mod ris Eg lī tis 29.03., In ga 
Eg lī te 29.03., Lo li ta Ča ba na 29.03., An drejs 
Ša ka 30.03., Ri ta Iva no va  31.03.

Ēr ģe mes pa gasts
Ras ma Jan so ne 2.03., Li di ja Drei je re 5.03., Da-
ce Avo ta 4.03., In ta Ie sal nie ce 9.03., Li gi ta Cī-
ru le 20.03., Ra mils Jev se jen ko 25.03., Val dis 
Gre dzens 26.03., Ma ri ta Lie pi ņa 27.03., Jā nis 
Ruks 28.03.

Kār ķu pa gasts
Ivars Pils kalns  02.03., Ne lli la Tau ri ņa 23.03., 
Va len tī na Zem co va 23.03., Ive ta Kei ša 25.03., 
Ozo la Mā ra 27.03.

Val kas pa gasts
Ge or gijs Mel de ris 01.03., Viz ma Ut ki na 02.03., 
Vī gants Du de lis 02.03., Tā lis Lār ma nis 03.03., 
An na Po le 07.03., Aus ma Zan der so ne 12.03., 
Va len tī na Du bo va 27.03.

Svei cam 17.03. Gai ga li Ha ri ti nu 101 ga da 
ju bi le jā!

Vij cie ma pa gasts
Jā nis Mer gins 02.03., Lī ga Brū vi ņa 04.03., Rit-
vars Krū miņš 13.03., Ju ris Lūss 21.03., Al dis 
Jur jāns 23.03.

Zvār ta vas pa gasts 
Lin de Gil da 2.03, Vel ta Karl so ne 15.03, Mi li-
ja Me la ni ja Grī vi na 19.03.

Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un 
«pusapaļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem.) Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

Uz bērnību mums mīlestība nesas,
Iz bērnības aug lielums, darbi, prāti,
Un bērnībai zem zilās debess velves
Ir puķēm appušķoti galdi klāti.

(J.Poruks)
Val kas no va da Dzim tsa rak stu 

no da ļā no 16.01.2015. līdz 
15.02.2015. re ģis trē ti:

14 bērni –  6 meitenītes – Milana, Faustīne, 
Adriana, Laine, Melika Marjeta, Laine, Līva 
un 8 zēni – Ričards, Valters, Ņikita, Kristiāns, 

Dans, Toms Ramiro, Stīvens un Rajens.
Sveicam ģimenes ar dzīvē 

nozīmīgo notikumu!
Valkas novada dome

«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

Tā kā akmens pēc rieta vēl 
siltumu glabā,
Sapņus, mīlu un atmiņas 
saglabā sirds.  (O.Lisovska)

Aizvadīti mūžībā
Val kas no va da 

Dzim tsa rak stu no da ļā 
16.01.2015. līdz 

15.02.2015. re ģis trē ti:
15 mi ru šie – Zu tis Hu go (1927.), Po šei ka 
Mil da (1927.), Si do ro va Ņi na (1937.), Mjur-
se pa Je ka te ri na (1924.), Zie di ņa Aija Mai ga 
(1933.), Va lu je va Aiga (1973.), Ju pa tovs Vik-
tors (1934.), Ru dī tis Ul dis (1936.), Iva novs 
Ana to lijs (1948.), Ču fi s tovs Gri go rijs (1938.), 
Eg lī te Aus ma (1951.), Mig la va An na (1927.), 
Sim sons Kār lis (1937.), Tju ti kovs Jev ge ņijs 
(1943.), Skraus ti ņa Dzid ra (1938.). 

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

2015.ga dā no 1.mai ja līdz 30.sep tem-
brim Val kas pil sē tas kul tū ras na ma 
iz stā žu zā lēs no ri si nā sies Starp tau tis-

kā māk slas un kul tū ras bien nā le «Dzī ve», ku-
ras ie tva ros at klās arī ap jo mī gu laik me tī gās 
māk slas iz stā di «Es zi nu, jūs, pus vien tu lī gie 
ga rā.»

Iz stā žu kom po zī ci ja būs vei do ta kā pē tī-
jums, ku ru pa ma ta tē ma – ak tu ali zēt lat vie šu 
li te rā tu un po li ti ķu Rai ņa un As pa zi jas bio-
grā fi  jas me tus, vi ņu per so nī bas un ie gul dī ju-
mu kul tū rā, bū vē jot vai no jau cot ro be žas 
starp iz do mā ju miem un īs te nī bu. 

Ša jā starp tau tis ka jā iz stā žu ko pī ga jā pro-
jek tā pie da lī sies māk sli nie ki no Igau ni jas, 
Lie tu vas, Fran ci jas, Krie vi jas, Un gā ri jas un 
Lat vi jas, ku ri iz stā des pē tī ju mu tē mas at klās 
ar glez nu, gra fi  ku, por ce lā na dar bu, tēr pu 
eks po zī ci ju un in sta lā ci ju pa lī dzī bu.  

«Pirm kārt, iz stā des pa mats ir māk slas dar-
bi, ku ri eks po zī ci jā mij ie dar bo sies ar Rai ņa 
dzī ves lai kā ne pub li cē ta jiem dze jo ļiem», iz-
stā des kon cep tu at klāj tās ku ra tors Aivars Ik-
še lis. «Pro tams, māk sli nie ki nav spe ci āli glez-
no ju ši dar bus šai iz stā dei, bet vi ņu at ai no tais 
sa plūst ar Rai ņa dze jas rin dām un do mu 
grau diem». 

A.Ik še lis ak cen tē, ka iz stā dē īpa ša vie ta 
būs at vē lē ta As pa zi jas dzī ves gā ju mam. «Do-
mā ju, ka As pa zi ja mū su sa bied rī bā nav līdz 
šim brī dim no vēr tē ta. Ne ska to ties uz Rai ņa 
ģe ni ali tā ti, viņš to mēr da rī ja vi ņai pār i. 20. un 
30.ga dos As pa zi ja zi nā mā mē rā sa vas eks tra-
va gan ces un fe mi nis tis ko uz ska tu dēļ bi ja no 
sa bied rī bas iz stum ta», uz ska ta iz stā des ku ra-
tors.

«Bien nā les no sau kums at spo gu ļo dzi ļu 
do mu, jo, ne ska to ties uz to, ka val stī ap ska tā-
mas sim tiem iz stā des, sa mē rā lie la da ļa sa-
bied rī bas māk slas dar bus ne uz ska ta par vēr-
tī bu. Tā pēc šāds starp tau tisks kul tū ras pro-
jekts Val kā ir ļo ti no zī mīgs» – tā – A.Ik še lis.

Pla šā eks po zī ci ja un kat ra māk sli nie ka in-
di vi du ālās pa sau les re dzē jums at klās māk-
slas ne ie ro be žo tās ie spē jas. 

Šo gad Val kā at klās vē rie nī gu 
laik me tī gās māk slas iz stā di

Val kas no va da do mes Iz glī tī bas, kul-
tū ras, spor ta un jau nat nes no da ļa 
aici na iz vir zīt, Val kas no va da iz glī-

tī bas ie stā des, kā arī ik vie nu no va da ie dzī vo-
tā ju, pre ten den tus 2015.ga da Jā ņa Cim zes bal-
vai, līdz 25.jū ni jam Val kas no va da do mes 
priekš sē dē tā ja sek re ta ri ātā Be ve rī nas ie lā 3, 
Val ka, Val kas no vads, LV-4701.

Bal vu var ie gūt par ie vē ro ja mu un ilg ga dē-
ju ie gul dī ju mu ta lan tī go sko lē nu ap zi nā ša nā 
un iz glī to ša nā, kā arī par zi nāt nis kās pēt nie-
cī bas dar ba va dī ša nu un/vai or ga ni zē ša nu. 
Jā ņa Cim zes bal vā ie tilpst dip loms un vien-
rei zē jā sti pen di ja. Tiks pie šķir tas ne vai rāk kā 
2 bal vas.

Svi nī ga bal vas pa snieg ša nas ce re mo ni ja 
no tiks Jā ņa Cim zes dzim ša nas die nā 3.jū li-
jā Val kas No vad pēt nie cī bas mu ze jā. 

Aicina pieteikt pretendentus
Jā ņa Cim zes bal vai

Teksts: Aivars Ik še lis, Iz glī tī bas un kul tū ras da ļas va dī tājs

Aiz kat ra pa liek dzī ve
Un pa sa cī tais vārds,
Bet at mi ņas tik dār gas
Sirds il gi sa gla bās.

(M.Jan so ne)
 

Iz sa kām vis dzi ļā ko līdz jū tī bu 
ko lē ģei Eli tai Lul lei, 

tē vu pa va dot mū žī bā.
SI A INTRAC Lat vi ja ko lek tīvs
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• 7.mar tā plkst. 11.00 lie la jā zā lē – 
2.Kū ku kon kurss. Ie eja: EUR 1,50; 
ģi me nes bi ļe te – EUR 3.
• 14.mar tā no plkst. 9.00 līdz 15.00 
lie la jā zā lē – Li vo ni jas dar ba tir gus 
Val ka – Val ga 2015. Ie eja bez mak sas.
• 15.mar tā plkst. 16.00 lie la jā zā lē 
– Dien vid igau ni jas mū zi kas sko lu 
sim fo nis kā or ķes tra «Li vo ni ja» kon-
certs. Ie eja: zie do jums.
• 21.mar tā plkst. 15.00 lie la jā zā lē 
– se ni oru ko ru Tau tas dzies mu pēc-
pus die na «Uz sau lī ti ga vi lē ju!». Ie-
eja: EUR 1. 
• 22.martā plkst. 18.00 «Euphony», 
Kei tas On ten so nes un stī gu kvar te-
ta «KVARTZ» kon certs. Ieeja: 5 EUR; 
sko lē niem – EUR 3.
• 25.mar tā plkst.15.00 lie la jā zā lē – 
re ži so res Dzin tras Ge kas do ku men-
tā lā fi l ma «Kur pa li ka tē vi?». Ie eja: 
EUR 2, sko lē niem un pen si onā riem 
– EUR 1,50; re pre sē ta jiem – brī va.
• 25.mar tā plkst. 16.30 Lu ga žu sta-
ci jā – ko mu nis tis kā ge no cī da upu-
riem vel tīts pie mi ņas brī dis. Au to-
buss – plkst. 16.20 no Val kas pil sē-
tas kul tū ras na ma;

ap plkst. 17.00 – BJC «Mi ce» zā lē – 
At mi ņu pēc pus die na re pre sē ta jiem.

• 27.mar tā plkst. 17.00 lie la jā zā lē 
– XI Lat vi jas sko lu jau nat nes dzies-
mu un de ju svēt ku ie ska ņu kon-
certs. Ie eja: EUR 1.
• 27.martā no plkst. 10.00 līdz 14.00 
TLMS telpā (ieeja no pagalma) – 
Vislatvijas akcija «Satiec savu 
meistaru!». Dažādas aušanas tehni-
kas. 
• 28.martā no plkst. 12.00 līdz 16.00 
TLMS telpā (ieeja no pagalma) – 
Vislatvijas akcija «Satiec savu 
meistaru!». Dažādas aušanas tehni-
kas.
• 28.mar tā plkst. 16.00 lie la jā zā lē 
– Val kas un Val gas ama tier māk slas 
ko lek tī vu kon certs «Sa tik ša nās pa-
va sa rī». Ie eja: EUR 2 eiro, sko lē niem 
– EUR 1.

Val kas pil sē tas kul tū ras 
na ma pasākumi

Zvār ta vas pa gas tā

Ēr ģe mes pa gas tā

• 6.mar tā plkst. 19.30 Ēr ģe mes 
pa gas ta paš darb nie ku kon certs – 
pār do mu brī dis mī les tī bai «Sirds 
grau di».

• No 2. līdz 31.mar tam – iz stā de 
«Gads aiz ga da ka ba tā»: ka ba tas ka-
len dā ru ko lek ci ja.
• No 2. līdz 31.mar tam – iz stā de 
«Aiz mi ņu mi ņām skan at kal tie 
vār di»: dzej nie cei As pa zi jai – 150.
• No 16. līdz 30.mar tam – Il zes 
Bri ces glez nu iz stā de «Mans krā sai-
nais ra dīt prieks».
• 25.mar tā – pa sā kums Val kas pa-
mat sko lā «Da tu kon tro le – kas no tiek 
ar ma niem da tiem in ter ne tā». Lek to-
re Da ce Ska di ņa, ES par la men ta in-
for mā ci jas bi ro ja Lat vi jā pār stā ve.

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

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

• No 3. līdz 14.mar tam – iz stā de 
«La sī tā kās grā ma tas 2014. ga dā».
• No 11. līdz 28.mar tam – iz stā de 
«Vē ja zir dziņš jāj pa zi lo sap ņu me-
žu...»: dzej nie cei As pa zi jai – 150.
• 21.mar tā plkst. 11.00 – bēr nu rīts 
pirms sko las un sā kum sko las ve cu-
ma bēr niem «Ma zos dzi jas ka mo li-
ņos sa tī tas ir pa sa ci ņas...».

• 1.mar tā plkst. 9.00 – zo lī tes čem-
pio nāts.
• 7.mar tā plkst. 18.00 – pa sā kums 
«Krā sai ni tēr pi, pu ķes un dzies-
mas».
• 15.mar tā plkst. 9.00 – zo lī tes 
čem pio nāts.
• 21.mar tā plkst. 11.00 – kon certs 
«Ma zais dzie dā tājs».
• 22.mar tā plkst. 9.00 – zo lī tes 
čem pio nāts.
• 24.mar tā pa sā kums «Ir mī les tī ba 
pār nā ku si mā jās…»

plkst. 11.45 Svēt brī dis Kār ķu baz-
nī cā;
plkst. 12.30 zie du no lik ša na pie 
Pe lē kā ak mens;
plkst. 13.00 tau tas na mā tik ša nās 
ar rakst nie ci, sa bied ris ku dar bi nie-
ci Ma ri nu Kos te ņec ku un mā cī tā ju 
dr. Gun ti Kal mi.

• 25.mar tā – Ko mu nis tis kā ge no cī-
da upu ru pie mi ņas die nai vel tīts 
pa sā kums.
• 28.mar tā plkst. 19.00 – kon certs 
«Dzies ma ma nai pa au dzei», va da 
Nor munds Ja ku šo noks;
plkst. 22.00 – bal le, spē lē gru pa 

«Ka ra kums».

Kār ķu pa gas tā

• 8.mar tā plkst. 15.00 Lie pā jas te āt ra 
dzie do šo ak tie ru gru pas «Aģen ti» kon-
certs. La bi pa zīs ta mas, tau tā ie mī ļo tas 
lat vie šu un ār zem ju kom po nis tu dzies-
mas dzied Ed gars Pu jāts, Ar mands Kau-
še lis un Mar ģers Eg lin skis. Īpašs svei-
ciens vi sām dā mām 8.mar tā!
• 14.mar tā plkst. 22.00 vie so jas gru pa 
«Ap ved ceļš».
• 17.mar tā plkst. 19.00 iz stā des «Vi jas 

rak sti» at klā ša na.
• 26.mar tā plkst. 19.00 vie so jas ama-
tier te āt ris «Ran diņš» ar iz rā di «Karl sons 
ir la bā kais». Re ži so re Zi na Bēr za.
• 28.mar tā Jaun āko fi l mu va kars.

Plkst. 17.30 ani mā ci jas fi l ma pie au gu-
ša jiem «Ak me ņi ma nās ka ba tās», re ži so-
re Sig ne Bau ma ne.

Plkst. 19.00 māk slas fi l ma «Spēl ma-
nis», re ži sors  Igns Jo nīns.

Vijciema pa gas tā

Sie vie tes tiek aici-
nā tas veikt krū šu 
iz mek lē ju mus tu-

vāk sa vai dzī ves vie tai – 
Ve se lī bas Centrs 4 mo bi la-
jā ma mog rā fā, kas ie ra dī-
sies 12.mar tā.

Mo bi lais ma mog rāfs pie-
 brauks pie Val kas ģim nā-
zi jas, Rai ņa ie lā 28 A.

Uz ma mog rā fa pār bau-
di iz brauc TI KAI pēc ie-
priek šē ja pie rak sta!

Sie vie tēm, ku ras ir sa-
ņē mu šas uz ai ci nā ju ma 
vēs tu li no Na ci onā lā ve se-
lī bas die nes ta Valsts skrī-
nin ga prog ram mas ie tva-
ros iz mek lē jums ir bez 
mak sas (uz ai ci nā ju ma vēs -
tu le ir de rī ga 2 ga dus kopš 
ie sū tī ša nas da tu ma).

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

Ar ģi me nes ār sta vai ār s-

tē jo ša ār sta no rī ko ju mu, 
ku ram NAV lī gu mat tie cī-
bu ar Na ci onā lo ve se lī bas 
die nes tu – PAR MAK SU.

Pie raksts no tiek pa tel. 
6714 2840 un 27866655 (lū-
gums sa ga ta vot per so nas 
ko du un tele fo na nu mu-
ru). Sī kā ka in for mā ci ja 
www.ma mog ra fi  ja.lv vai 
uz e-pas tu in fo@ma mog-
ra fi  ja.lv 

Mo bi lais ma mog rāfs

Me di cī nis kās ko mi si jas spe ci ālis ti Vid-
ze mes slim nī cas po li klī ni kā Val kā 
strā dās piekt dien, 6.mar tā, no plkst. 

9.00 līdz 12.00. Būs pie ejams ķi rurgs, nei ro logs, of-
tal mo logs (acu ārsts), oto la rin go logs (ausu-kak la-
de gu na ārsts), nar ko logs un arod sli mī bu ārsts. Va-
rēs veikt elek tro gar di og ram mas un rent ge na iz-
mek lē ju mus, kā arī no dot ana lī zes. Klien tu ēr tī bām 
ko mi si jas lai kā būs ie spē jams iz da rīt arī audio met-
ri jas un spi rog rā fi  jas iz mek lē ju mus.

Pie teik ša nās uz ko mi si ju po li klī ni kas re ģis-
tra tū rā Val kā – tālr. 64722307. 

• 6.mar tā plkst 10.00 Lu tur sko lā Pa va-
sa ra iz stā des «Dzel tens – ma na mī ļā kā 
krā sa» at klā ša na. Lai pie da lī tos, lū dzam 
at nest priekš me tus dzel te nā krā sā (trau-
ki, la ka ti, sal ve tes, de ko ri, utt). Priekš-
me tus iz stā dē gai dām līdz 5.mar tam 
pa gas ta pār val dē. Rī ko bied rī ba «At ro-
di lai ku sev».
• 6.mar tā no plkst. 10.00 Zvār ta vas pa-
gas ta bib li otē kā Pan kū ku ra do šā dar b-
nī ca. Pan kū ku cep ša na, jauk ša na, de-

gus tē ša na. Aici nā ti vis i gan ar sa vām 
pan kū ku re cep tēm, gan bez tām. 
• 8.mar tā plkst. 10.00 Zvār ta vas pa-
gas ta Lu tur sko lā Zo lī tes tur nī ra 6.kār-
ta.
• No 12.feb ru āra līdz 16 mar tam Zvār-
ta vas pa gas ta bib li otē kā bib li ote kā res 
Ine tas Nam nie ces  Gov ju ko lek ci ja. Go-
vis ir iz ga ta vo tas no ko ka, plī ša, ke ra-
mi kas, plas ti kā ta. Ma zie la sī tā ji var ie-
pa zī ties arī ar li te ra tū ru par go vīm.

• 27.mar tā plkst 18.00 – ama tier te-
āt ra «Rū dis» pirm iz rā de An dra Nie-
dz vie dža lu gai «Vi ņa ir īs tā, mu te-
rīt!» Ie ejas mak sa:, pen si onā riem 
EUR 1.
• 28.mar tā plkst 19.00 – Sa ie ta na-
ma «Lu ga žu mui ža» jauk tā vo kā lā 
an sam bļa ju bi le jas kon certs – «Mēs 
mī lam mū zi ku no no šu at slē gas līdz 
pē dē jai no tij». Īpa šie vie si no Val-
mie ras kul tū ras cen tra. Ie eja uz pa-
sā ku mu EUR 1,50. Pēc kon cer ta at-
pū tas va kars ar 80-to ga du mū zi ku 
pie gal di ņiem.

Lugažu muižā

Me di cī nis kā 
ko mi si ja mar tā

Teksts:Be ni ta Bri la,Vid ze mes slim nī cas 
sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

309.kabinets

• 28.februārī Valkas Mākslas sko-
lā 309.kabineta 5 gadu jubilejas 
svinības ar KODEK u.c.

21.mar tā plkst. 11.00 Kār ķu tau tas 
na mā uz kon cer tu «Ma zais dzie-
dā tājs» aici nā ti vis i pirms sko las 

ve cu ma bēr ni. 
Kon cer ta 2.da ļā pie mums vie so sies 

mū zi ķis Ul dis Punk stiņš. Ko pā  ar sa vu 
mei tu An nu vi ņi pre zen tēs jaun o iz de vu-
mu bēr niem «Lie lā ķe za» – dze jo ļu grā-
ma ti ņa, no šu bur tnī ci ņa ar dzies mām, 
CD ar dzies mām un fo no gram mām.

Bēr niem sau dzī gu at tiek smi pret vi di 
ro si nošs stās tī jums dze jā ar krā sai nām 

ilus trā ci jām, jaut rām dzies mi ņām, to fo-
no gram mām kom pakt dis kā, dzies mu no-
tīm un tek stiem at se viš ķā bur tnī cā. Jau 
pats dar ba no sau kums «Lie lā ķe za» tie ši 
un ne tie ši no rā da, ka stās tī ju mā ie dzī vi-
nā tie tē li sa ska ras ar mūs die nās ak tu ālām 
eko lo ģi jas pro blē mām, ku ru dēļ no nāk 
kļū mī gā si tu āci jā. Ve di not iz prast vi des 
tī rī bu ie tek mē jo šos pro ce sus, arī vis ma-
zā kie la sī tā ji vien kār ši uz tve ra miem lī-
dzek ļiem tiek aici nā ti sau dzī gi iz tu rē ties 
pret ap kār tē jo da bu.

Kārķos kon cer ts «Ma zais dzie dā tājs»

• 6.mar tā plkst. 20.00 Val kas ģim nā zi jas 
spor ta hal lē Lat vi jas 22.čem pio nāts fl or-
bo lā vī rie šiem 2.lī ga – FK Val ka - Rē zek-
nes BJSS.
• No 7. mar ta līdz 8.mar tam Val kas no-
va da BJSS G.Prie dī ša, Gai das un Val te ra 
Gus to ņu at ce res tur nīrs.
• 7.mar tā plkst. 10.00 Tur nas tau tas na-
mā šaut ri ņu me ša nas tur nīrs «Tur nas 
kauss 2015».
• 7.mar tā plkst. 10.00 Vij cie ma spor ta 
zā lē sa cen sī bas bad min to nā du bult spē-
lēs un dam bre tē.
• 7.mar tā plkst. 11.00 Sa ie ta na mā «Lu-
ga žu mui ža» Sie vie šu die nas gal da spē ļu 
tur nīrs.
• 8.mar tā plkst. 9.00 Kār ķu tau tas na mā 
Zo lī tes čem pio nāts.
• 10.mar tā Kār ķu spor ta na mā Tau tas 
bum ba (2002.g. dz. un jaun āki) un ne tra-
di ci onā lās sta fe tes (2001. – 2005.g.dz.).

• 14.mar tā Val kas ģim nā zi jas spor ta 
hal lē Val kas no va da čem pio nāts šaut ri-
ņu me ša nā un bad min to nā 2015.
• 21.mar tā Kār ķu spor ta na mā Ce ļo jo šā 
kau sa iz cī ņa tau tas bum bā sie vie tēm.
• 21.mar tā Vij cie ma spor ta zā lē Sa cen sī-
bas bad min to nā du bult spē lēs un dam-
bre tē.
• 21.mar tā Val kas no va da BJSS Val kas 
čem pio nāts «Fi še ra šahs».
• 21.mar tā plkst. 10.00 Mier kal na tau tas 
na mā Zvār ta vas no vu sa ka ra lis.
• 22.mar tā plkst. 09.00 Kār ķu tau tas na-
mā Zo lī tes čem pio nāts.
• No 28.mar ta līdz 29.mar ta Val kas no-
va da BJSS Val kas no va da čem pio nāts ša-
hā.
• 28.mar tā plkst. 18.00 Tur nas tau tas 
na mā Gal da spē ļu čem pio nā ta pē dē jā 
kār ta.

Sportā


