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eelpojot gaisu,
jūtamas pirmās
pavasara vēsmas. Ar
katru dienu paliks
aizvien gaišāks un siltāks. Arī sevi ir
jāsapurina – kad daba mostas,
jāmostas tai līdzi!
Februāra novada vēstis šoreiz mīlestības noskaņās – avīzes lappusēs no
sirds sveicam mū su novada Zelta
pārus!
Šajā numurā aizsākam jaunu rubriku – Valkas ģimnāzijai 95. Tajā
vēstīsim par cilvēkiem, kuri ar
skolu saistīti ļoti cieši. Šoreiz –
skolotājas Mudītes Lorences atmiņas.
Pat ja cenšamies dzīvot šeit un tagad – īpaša vieta ir vēsturei un
atmiņām. Tā ir bagātība,kas neko
nemaksā un no kuras var tikai iegūt
un mācīties. Iespējams, ka ikdiena
vairs nešķitīs tik nepārvarama un
būs atkal jauni spēki izcīnīt sev vietu dzīvē, ko katram no sirds novēlu!
Metīsimies jaunos izaicinājumos un
gaidīsim pavasari!

Zane Brūvere

2014.gadā
paveiktais

7.

Val kā notiks
2.kū ku kon kurss

martā Valkas
pilsētas kultūras namā norisināsies 2.Kūku konkurss. Tāpat kā pagājušajā gadā organizatori
aicina kūku un toršu
cepējus pieteikt dalību
konkursā.
Visi laipni gaidīti,
būs gardo kūku un toršu degustācija, kaﬁja un
pozitīva atmosfēra!
Galvenais nosacījums – tortes vai kūkas
svars nevar būt mazāks
par četriem kilogramiem (taču var būt, piemēram, četras 1 kilogramu smagas tortes).
Šī gada tēma – kāzu
tortes. Organizatori
aicina pieiet tēmai radoši un variēt – jo kāzu
tortes var būt gan saldas, gan sāļas, kāzu tortes godā var būt visdažādākie konditorejas izstrādājumi – tikai jāļauj
vaļa fantāzijai!
Konkursa dalībniekus vērtēs profesionāla

žūrija septiņās nominācijās. Konkursa dalībniekiem dienas otrajā
pusē būs iespēja apmeklēt meistarklasi pie Jāņa
un Maijas Kairiem.
Šogad īpašu balvu
piešķirs arī par vizuāli
visskaistāk noformēto
torti!
Biļešu cenas būs ļoti
draudzīgas – 1,50 eiro
personai, savukārt ģimenes biļetes cena – 3
eiro.
Atgādinām, ka kūku
konkursu novadā organizē, lai popularizētu
un attīstītu šo mājražošanas nozari novadā.
Pieteikt dalību konkursā var zvanot uz tālruni – 26488684 (Valkas
novada domes Kooperācijas speciāliste Sniedze
Ragže).
PĀRIEM, KAS
PIETEIKUŠI LAULĪBU
REĢISTRĀCIJU VALKAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ,
IEEJA BEZ MAKSAS. 

6 jautājumi pagastu pār valžu vadītājiem: Vijciems

ātra izrāde, gan rotaļas bērniem.
Īpaša bija skaitļa 790 veidošana no
ziediem – paklāja veidotāji atnesa
no savu māju dārziem pašus skaistākos ziedus. Kā ziņu nākotnei iestādījām trīs sarkanās kļavas, lai
aug kuplas un varenas. Atmiņā paliks vijciemiešu spēlētā teātra izrāde autoostā un krāsainais un iespaidīgais salūts pusnaktī.
3) Valkas novada svētki Vijciema
pagasta lauku sētā «Ielīcas». Lauku
sēta ir mūsu pagasta un novada
lepnums, kas ar katru gadu kļūst
skaistāka un sakoptāka.
4) Ar Valkas novada domes piešķirto ﬁnansējumu veikti remonti
Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja
skolā un Depo ēkā.
Mārīte Kalniņa
5) Zāles pļaujamā traktora iegāde,
1. 2014. gada TOP 5:
kas mūsu centra teritorijas padara
1) Pagasta cilvēki – kuri aktīvi vēl sakoptākas. Skaisto pļāvumu
piedalās pašdarbībā un sportā, ap- novērtē gan vijciemieši, gan viesi.
meklē pasākumus, kopj laukus un
savas sētas, nenogurstoši strādā sa- 2. Kādu atzīmi 10 baļļu sistēvās saimniecībās, audzina bērnus. mā būtu pelnījis aizvadītais
2) Pagasta 790 gadu jubilejas pa- gads, kāpēc?
Baļļu sistēmā aizvadīto gadu
sākumi četru dienu garumā. Jubivēr
tēju ar 7. Gads bijis darbīgs un
lejas pasākums sākās ar tirdziņu.
ti
kai
kopīgiem spēkiem un idejām
Pirmo reizi mums bija ūdens bumat
kal
kāda ēka, kāds stūrītis ir sabu atrakcijas Vijas upē. Bija gan te-

kopts. Nekad jau nav tā, ka viss iecerētais ir izdarīts. Rodas jaunas
idejas, un tās ir jārealizē – tikai kopīgiem spēkiem varam tās īstenot.

3. Kuros notikumos visvairāk
sajutāt iedzīvotāju vie notību,
pat riotismu un mīlestību pret
pagastu?

Domāju, ka iedzīvotāju vienotības sajūta jūtama pagasta svētkos,
kad sabrauc tuvi un tāli bijušie vijciemieši, var satikt sen neredzētus
radus, draugus un kopīgi apmeklēt
visus svētku pasākumus, apskatīt
pagasta iestādes un izvērtēt, kas
gada laikā mainījies. Vēl šīs īpašības vijciemiešos jūtamas pagasta
sporta svētkos. Šajos svētkos sabrauc tieši jaunieši, kuri dzīvo un
strādā pilsētās. Un, protams, visi
tie, kas aizbraukuši strādāt uz ārzemēm. Savu vienotību vijciemieši
spēj parādīt arī piedaloties dažādos
novada kultūras sporta pasākumos.

manīti Ventspilī amatierteātru salidojumā, Latvijas Jaunatnes ziemas
olimpiādē Ērgļos. Jāizceļ Vijciema
mazpulka piedalīšanās forumos
un Zemkopības Ministrijas iegūtā
veicināšanas balva. Eiropas deju
kolektīvs Vijolītes ar panākumiem
ciemojās pie draugiem Sēlpilī. Vijciema hokeja komanda veiksmīgi
jau 10 gadus spēlē Vidzemes atklātajā čempionātā hokejā.
Novadā noteikti ir pamanīti
mūsu dejotāji, dziedātāji, aktieri,
sportisti. Mums ir garšīgu kūku cepējas, kuras piedalījās kūku konkursā. Mums ir zem nieki, kuri prot
saim niekot un kuri ir novērtēti novadā.

5. Lielākie izaicinājumi 2015.
gadam, gatavošanās Lat vijas
100-gadei?

Lielākie darbi skolas telpu remonts un malkas šķūņa celtniecība. Turpināsim labiekārtot mūsu
apkārtējo vidi, lai būtu patīkami
4. Kurš brīdis jums likās tāds, pašiem un ciemiņiem. 

kad jutāties pamanīti novada,
valsts mē rogā?
Valsts mērogā noteikti bijām pa-

T

urpinājums 4.lpp.

2

Nr. 64 2015.gada 25.februārī

Starptautiskajai ģimenes dienai
veltītie pasākumi 16.maijā

V

Kaut kas tradicionāls, kaut kas pavisam jauns!
Aicinām pieteikties!

alkas novada Dzimtsarakstu nodaļa jau trīs
gadus īstenojusi tradīciju – par godu Starptautiskajai ģimenes dienai BEZMAKSAS SVINĪGO LAULĪBU CEREMONIJU.
Jaunajiem pāriem nebija jāmaksā
par svinīgo ceremoniju, bet tikai
valsts nodeva – EUR 14,00, un šī
bezmaksas laulību «akcija» paredzēta pāriem, kuri nevēlas vai
nevar atļauties rīkot lielas kāzas
ar daudziem viesiem, bet šo svinīgo brīdi grib pavadīt tikai ar

saviem vedējiem un vistuvākajiem
cilvēkiem. Par šiem pasākumiem
allaž tikām saņēmuši labas atsauksmes, tādēļ tāds būs arī šogad –
16.MAIJĀ. Ceram sagaidīt gan
jaunas ģimenītes ar esošiem vai
gaidāmiem mazuļiem, kā arī pārus, kuri kopā nodzīvojuši daudzus
gadus un kuriem jāsakārto tikai attiecību juridiskā daļa. PIETEIKŠANĀS LAULĪBU REĢISTRĀCIJAI –
LĪDZ 15.APRĪLIM!
Lai atbalstītu ģimenes un ģimeniskās vērtības Valkas novadā, šo-

gad esam iecerējuši sākt veidot
jaunu tradīciju – STARPTAUTISKAJAI ĢIMENES DIENAI VELTĪTU PASĀKUMU IEPRIEKŠĒJĀ
GADĀ DZIMUŠAJIEM MŪSU NOVADA BĒRNIEM. Uz pirmajiem
svētkiem, kas notiks 16.MAIJĀ,
aicināsim novada ģimenītes, kuras
2014.gadā piedzīvojušas brīnišķīgo
notikumu – bērniņa piedzimšanu!
Būs koncerts, pašvaldības dāvana
– sudraba karotīte ar novada ģerboni un bērna vārdiņa gravējumu un
citi pārsteigumi! 

Valkas novads godam aizstāvēts
izstādē «Balttour 2015»

Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: Madars Lāns

T

rīs dienu garumā Valkas
tūrisma in formācijas biroja pārstāvji izstādes
viesus iepazīstināja ar lielākajiem
šā gada pasākumiem novadā, senās Hanzas ceļa tūrisma maršrutu – VIA Hansaetica, kas vijas
cauri 3 valstīm – Lat viju, Igauniju
un Krieviju (www.viahanseatica.
in fo), apskates objektiem un aktivitātēm novadā un kaimiņos.
«Cilvēku interese par konkrētiem piedāvājumiem bija liela – tie
ieinteresēja dažādu mērķauditoriju», pastāstīja biroja vadītājs Madars Lāns. «Stenda apmeklētāji saņēma in formāciju gan par aktīvās
atpūtas iespējām, kas saistītas ar
velotūrismu, laivošanas iespējām
un dabas takām. Ģimenēm ar bērniem aktuālāks bija lauku saim nie-

N

No

6. līdz 8.februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika 22.starptautiskā tūrisma
izstāde-gadatirgus «Balttour 2015». Valkas novads šogad sevi prezentēja kopīgā stendā ar Naukšēnu, Rūjienas un Mazsalacas novadiem zem saukļa «Ziemeļu stīga».
cību apmeklējumu piedāvājums un
aktivitātes ģimenes lokā, kur iespējams aktīvi līdzdarboties gan lieliem, gan maziem».
Izstādes viesiem bija iespēja arī
cienāties ar sarūpētiem gardumiem
no visu četru pārstāvēto novadu
ražotājiem un uzkavēties ilgāk pie
Ziemeļu stīgas stenda. Īpašs paldies SIA «Pedelīte» kolektīvam un
personīgi Albīnai Kārkliņai un
zem nieku saimniecības «Dzintari»
biškopim Igoram Ig nat jevam.
Tūrisma uzņēmējus šogad pārstāvēja viesu nams «Ausmas», kuri
piedāvāja nobaudīt un iegādāties

gatavotos mājražojumus
–
kūpinātu gaļu,
kā arī papildus
iepazīties
ar
pa k a l po ju mu
pie dā vā j u mu
viesu namā –
n a kt sm īt nes
bērnu nomet- «Balttour» izstāde ir lieliska iespēja sevi parādīt no labākās puses
ņu un citu pamā no Latvijas un Igaunijas, sagāsākumu organizēšanā.
dājām jaunus un aktuālus materiMadars Lāns apliecina, ka dalī- ālus tūrisma in formācijas biroja
ba izstādē «Balttour 2015» bijusi in formatīviem stendiem». 
sekmīga: «Tās laikā nodibinājām
kontaktus ar kolēģiem tūrisma jo-

Aicina piedalīties aptaujā par
Valkas novada suvenīriem

o 2.februāra līdz 9.martam Valkas novada tūrisma informācijas birojā apskatāma Valkas novada suvenīru izstāde. Izstādē varēs aplūkot suvenīrus, kuri reiz
ir bijuši pieejami Tūrisma informācijas biroja
tirdzniecībā, kā arī tādi suvenīri, kuri tika izstrādāti kāda projekta ietvaros, bet nav bijuši pieejami pilsētas iedzīvotājiem un viesiem ne apskatei,
ne iegādei.
Izstādes apmeklētāji tiks aicināti aizpildīt aptauju par vēlamo suvenīru klāstu, cenām, ieteikumiem. Iespējams, tirdzniecībā tiks atgriezts
kāds no iepriekšējo gadu suvenīriem. Kurš? To
uzzināsim pēc balsojuma beigām.
Tie, kuriem nav iespējas apmeklēt Valkas novada Tūrisma informācijas biroju klātienē, aptauju var aizpildīt šeit – http://www.visidati.lv/
aptauja/1040296309/
Katrs viedoklis tiks ņemts vērā!
Laipni gaidīti Valkas novada Tūrisma informācijas birojā, Rīgas ielā 22, Valkā. 
Izstādē var aplūkot arī suvenīrus, kuri nav bijuši pārdošanā
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Padarītie darbi Vijciema pagastā 2014.gadā
urpinājums no 1.lpp.

V

ijciema pamatskolā ir izremontēta gan darbnīca,
gan pirmsskolas bērnudārza grupas telpas un labierīcības.
Vijciema skolas dārzā nolīdzināta teritorijas, iesēta zāle un divu
pludmales volejbola laukumu ierīkošana.
Rekultivēta atkritumu izgāztuve «Celīši».
Depo ēkai nomainīts jumta segums un ielikti jauni logi.
Labiekārtota un kopta pagasta
centra parka teritorija, iestādīti košumkrūmi un skujeņi.
Iegādāts zāles pļaujamais traktors.
Pie Vijciema tautas nama un pagasta pārvaldes ēkas pagalmā iegādātas puķu kastes un iestādīti
skujeņi.
Vijciema pamatskola piedalījās
dažādās olimpiādēs, aktīvi darbojas Vijciema mazpulcēni.
Greiderēti pagasta ceļi. Pašvaldības ceļam aiz Meža skolas veikts
remonts un caurtekas maiņa.

Pagasta iedzīvotāji un Vijciema
pamatskolas skolēni piedalījās Latvijas Lielajā talkā.
Pagasta iedzīvotāji ar panākumiem piedalījās Valkas novada
konkursā «Sakoptākā sēta».
Vijciema pagasta etnogrāﬁskajā
sētā «Ielīcās» notika krāšņie Valkas
Novada svētki.
Rīkotas tradicionālās Vijas dienas, Lieldienas, Jāņu ielīgošana,
Vijciema pagasta svētki, Lāčplēša
diena, Valsts svētki, Mārtiņdiena,
Ziemas noskaņu koncerts, Netradicionālo deju koncerts, Ziemassvētku eglīte mazajiem. Rīkoti ikgadējie Muižas svētki (auto, velo un armrestlinga sacensības).
Vijciema amatiereātra kolektīvs
«Čiekurs» piedalījies teātru skatē,
skatītājus Vijciemā un kaimiņu
novados priecējis ar izrādi «Dūdene zin». Teātris šogad par iegūtajiem līdzekļiem bērnudārza bērniem dāvināja jaunas rotaļlietas.
Skolēni aktīvi piedalījās novada
rīkotajās sporta sacensībās.
Skolā notikuši dažādi konkursi
un pasākumi – Mātes diena, Lieldienas, Ražas svētki, Valsts svētki,
Mārtiņdiena un Ziemassvētki.

Visgaidītākais notikums pagājušajā gadā noteikti bija Valkas novada svētki «Ielīcās»

Pagasta iedzīvotāji piedalījās
novada sporta spēlēs un kultūras
pasākumos.
Rīkotas pagasta sacensības novusā un galda tenisā, ziemas sporta diena, vasaras sporta svētki, ﬂorbola turnīrs un minifutbola turnīrs.
Hokeja komanda «Vijciems» ar

panākumiem piedalījās Vidzemes
atklātajā čempionātā hokejā Valmierā.
Vijciema sporta zālē regulāri
notika nodarbības pamatskolas
skolēniem un pagasta iedzīvotājiem. Iespēju sportot izmanto
daudz pagasta iedzīvotāji. 

6 jautājumi pagastu pārvalžu vadītājiem: Valkas pagasts
miesā vesels gars!
Garāžu rekonstrukcija Tālavas
ielā – apjomīgo darbu paveicām
pašu spēkiem un līdzekļiem;
1,4 kilometru gara ceļa posma
virskārtas at jaunošana posmā Ārnieki – Meiši;
«Ūdens reforma» Sēļos un Lugažos – viens no pagasta vēsturē
visapjomīgākajiem darbiem. Abos
ciematos tagad darbojas kanalizācijas sistēmas, turpināsim arī nākotnē darbu pie tā.
Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Lapsa

L

izjutām Valkas pagasta 105.jubilejas svinībās – tā bija gada vislietainākā diena Latvijā, tomēr kuplā
skaitā pulcināja gan pagasta viesus, gan apmeklētājus.
Vienotību izjutām arī pagasta
sporta spēlēs – neskatoties uz to, ka
dalījāmies dažādās komandās!

4. Kurš brīdis jums likās tāds,
kad jutāties pamanīti novada,
2. Kādu atzīmi 10 baļļu sistē- valsts mē rogā?
mā būtu pelnījis aizvadītais
Visvairāk izcēlāmies ar divām
gads, kāpēc?
lietām – vienu labu, otru sliktu. La-

Starp 6 un 7 – vienmēr jau griValkas pagasta 105.jubilejas ga- bas, lai būtu labāk, žēl, ka ne vienda svinības vien nozīmīgi ir topa mēr tas izdodas!
virsotnē;
3. Kuros notikumos visvairāk
Pagasta sporta spēles, jo veselā sajutāt iedzīvotāju vie notību,

1. 2014. gada TOP 5:

pat riotismu un mīlestību pret 5. Lielākie izaicinājumi 2015.
pagastu?
gadam, gatavošanās Lat vija
Vislielāko vienotību, protams, 100-gadei?

bā ir jau pieminētie Valkas pagasta
svētki, kuri izskanēja visā Latvijā.
Sliktā – cūku mēris, kas satricināja
arī mūsu pagastu.

Darbu un izaicinājumu būs pietiekami, taču Latvijas simtgadē
vislabākā dāvana, ko varam dāvināt dzimtenei, ir iedzīvotāju saliedētība, komandas sajūta, ka visi
kopā varam paveikt lielas un brīnišķīgas lietas un nest Latvijas vārdu pasaulē!
6. Kāds joks iz pagasta dzīves.
Iedvesmojoties no sava kolēģa
Raita Priedes, kāds joks – arī par
apmaldīšanos. Brauc uz pagastu
ciemiņš, kurš attopas Sēļos, bet...
Mazsalacas novadā, neskatoties uz
to, ka šeit jau reiz ir bijis! Tāpēc allaž saku, uzticieties sev un ceļa zīmēm, ne navigācijas sistēmai! 

Valkas pagasta pār valdes un komunālās
saimniecības padarītie darbi 2014.gadā

ielākais notikums aizvadītā gadā
bija Valkas pagasta 105.gadu jubilejas svinības. Valkas pagasta
bibliotēkā atklāja izstādi «Stiprs tas, kam
stipras saknes», kas veltīta pagasta jubilejai, tajā bija apskatāmas Valkas mākslas
skolas audzēkņu prakses - plenēra dabā
darbu izstāde «Iepazīsti Valkas pagastu!»
Izveidota Valkas pagasta vēstures istaba,
kurā varēja iepazīties ar Valkas pagasta
vēstures materiāliem un fotogrāﬁjām no
dažādiem laika posmiem un notikumiem
Valkas pagastā. Veidojām atmiņu parku –
stādījām ozolus muižas parkā.
Uzstādījām 3 ziņojuma dēļus iedzīvotāju in formēšanai Valkas pagasta teritorijā.
Ierīkotas divas atpūtas vietas Valkas
pagasta teritorijā.
Uz Lieldienām atklājām pašu spēkiem

būvētas šūpoles Sēļos.
Realizēts biedrības «Lauku partnerības
Ziemeļgauja» projekts «Skaņu aparatūras
iegāde Saieta namam «Lugažu muiža»».
Pasniegtas Valkas pagasta balvas kultūrā amatierkolektīvu dalībniekiem, kultūras dzīves entuziastiem.
Nomainīta daļa veco bojāto logu un
durvju daudzdzīvokļu mājās.
Turpināta sadarbība ar NVA «Algotiem
pagaidu sabiedrisko darbu veicējiem» Lugažu muižas un Stoķu kapu teritorijas labiekārtošanā.
Vasaras periodā regulāri apkarojam
latvāņus.
Nomainīts Valkas pagasta novecojušais, neekonomiskais autotransports.
Garāžu rekonstrukcija Tālavas ielā.
Tilta rekonstrukcija pie Saieta nama
Jānis Lapsa stāda ozolu Lugažu muižas parkā
«Lugažu muiža». 
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Aiz vadītais gads kooperācijas jomā

Teksts: Sniedze Ragže
Foto: Zane Brūvere

K

ooperācijas
speciālista
amatā nepilnas slodzes
darbs uzsākts pagājušā
gada martā, bet jau kopš gada sākuma intensīvi ritējis darbs pie 1.Starptautiskā desu un gaļas festivāla organizēšanas. Jau martā rīkots 1.Valkas novada kūku konkurss. Prieks,
ka pasākumu apmeklēja vairāk nekā
100 apmeklētāju. Konkursa dalībniekiem bija iespēja apmeklēt meistarklases pie Lat vijas Pavāru kluba
priekšsēdētājas, Tallink restorāna
šefpavāres un LTV raidījuma «Lat vijas garša» 2013.gada uzvarētājas
Svetlanas Riškovas un tā paša restorāna konditora Jāņa Kaira, kuri strādāja arī konkursa žūrijā. Abi pavāri
savukārt popularizēja mūsu pasākumu Pavāru kluba pasākumos. Atsauksmes par pasākumu loti pozitīvas, tāpēc nolemts to rīkot katru gadu.
Lai sekmētu novada tūrisma attīstību, izveidotu jaunus tūrisma
produktus, sekmētu mājražošanas
attīstību kopā ar Tūrisma in formācijas biroju organizēta nozares uzņēmēju, esošo un potenciālo dalībnieku tikšanās ar novada vadību, iepazīšanās ar vietējo mājražotāju produkciju, rezultātā izstrādāts veiksmīgs tūrisma produkts (loku šaušana – Matīss Siliņš) un vairākas jaunas iestrādes. Piedalījās vairāk kā 50
dalībnieki.
Mājražošanas attīstībai, novada
popularizēšanai un tūristu piesaistīšanai organizēts 1.Starptautiskais
gaļas un desu festivāls. Tajā piesaistīts Lat vijas labākais pavārs Raimonds Zommers un godalgots žūrijas pārstāvis no Igaunijas. Festivālā
piedalījās dalībnieki no Lat vijas novadiem un Igaunijas. Ar restorāna
Kaļķu vārti šefpavāru ir izveidojušās labas attiecības, viņš arī augstu
novērtēja mūsu darbu. No visiem
Lat vijas puses festivāla dalībniekiem

saņemtas pateicības par pasākuma
norisi, pasākums bija plaši apmeklēts.
Pagājušā gada sākumā arī uzsākts darbs pie krājaizdevu sabiedrības izveidošanas.
Sniegts atbalsts Muzeja nakts pasākumu norisēs gan ieguldot darbu,
gan zināšanas.
Jau otro gadu organizēta Sējumu
skate. Tā veidota tieši novada augkopības nozares popularizēšanai, zemnieku saim niecību pieredzes popularizēšanā un savstarpējā pieredzes
apmaiņā, kā arī vienkārši kā domubiedru diskusija un vizuāla lauku
apskate. Piedalījās 25 dalībnieki no
13 zem nieku saim niecībām, jāatzīst,
ka katru gadu aizvien vairāk zemnieku izrāda savus laukus un dalās
pieredzē.
Uzsākts darbs pie tā, lai novada
ražotājiem būtu savs veikals Rīgā,
Centrāltirgū, apzināti uzņēmēji, kas
labprāt tirgotu savus izstrādājumus
Rīgā. Piedaloties gan domes administrācijai, gan uzņēmējiem, tika nolemts mēģināt izveidot tirdzniecības
vietu Valkā, Mego veikalā un izveidot kooperatīvu. Apzināti iespējamie un potenciālie tirgotāji, diemžēl
tādu, kas gatavi piedāvāt savas preces vai vismaz apsvērt šādu piedāvājumu šobrīd praktiski nav, tāpēc turpināts darbs ar iespējamiem ražotājiem.
Gada notikums Nr.1, protams, bija 1.Lauku diena Valkas novadā, kas
izvērtās par plaši apmeklētu starptautisku pasākumu. Tās notika 24.
jūlijā Vijciemā, zem nieku saim niecībā «Piekalnes». Sagatavošanas darbs
bija ilgs, bet rezultāts to atsvēra ar
uzviju. Lauku dienas notika 3 daļās:
1) izglītojošs starptautisks seminārs,
kur referēja SIA «Norex Norika» pārstāvji no Vācijas un Igaunijas, ka arī
ﬁrmu Bayer, Berner, Elag rotrade,
Ag rimatco,
Lat vijas
kartupeļu
audzētāju biedrības pārstāvji. 2.daļā
notika Z/S «Piekalnes» lauku apskate un praktiska vērtēšana, bet trešajā

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

noritēja diskusijas, pieredzes apmaiņas sarunas un viktorīnas, kā arī saviesīgā daļa. Pasākums bija loti veiksmīgs, saņemtas daudz labas atsauksmes gan no lat viešu uzņēmējiem un
ﬁrmu pārstāvjiem, bet (jo īpaši) no
Vācijas un Igaunijas uzņēmējiem.
Augustā dalība sakoptāko sētu
skatē pieteikto objektu izvērtēšanas
komisijas darbā, kopā izvērtēti vairāk nekā 20 objekti.
Lai apgūtu un izmantotu tūrisma
produktos Vijciema pagasta vēsturiskos, dabas un citus objektus, ka
arī aktivizētu Vijciema pagasta centra sakopšanu, uzņēmēju piesaisti,
neizmantoto resursu apgūšanu, notikusi aktīva iesaistīšanās Vijciema
iedzīvotāju darba grupā, kur aktīvākie ir Aija un Andrejs Pebo, Ag ris
Eglītis. Piesaistot Valkas pašvaldību,
tika izstrādāti priekšlikumi Celīškalna torņa un takas izveidei (kopa
ar A/S Lat vijas Valsts meži), Magazīnas izmantošanai, skolas vecās
klēts izmantošana, centra sakopšana, Medību pils un Mežniecības ēkas
izmantošana.

30.oktobrī notika jau otrā Lauku
balle – ļoti gaidīts pasākums, kur
paldies jāsaka novada labākajiem
zem niekiem, kā arī sakoptāko sētu
dalībniekiem un laureātiem. Šogad
piedalījās 190 dalībnieku no visiem
Valkas novada pagastiem.
Plaši apmeklēts gan no tirgotāju,
gan no pircēju puses bija gadskārtējais Ziemassvētku tirdziņš. Piedalījās 39 tirgotāji no Valkas novada un
citiem novadiem. Tirdziņā iegūtie
labdarības līdzekļi tika novirzīti acu
spiediena mērītāja iegādei. Jau otro
gadu piedalījās Z/S «Sprīdīši», kas
cienāja ar labdarības zupu, kā arī
Valkas novada dome, un Z/S «Ziediņi» piedāvāja tēju.
Un, protams, nerimstošs darbs
visa gada garumā ar lauksaim niekiem, lauku uzņēmējiem lauku teritoriju un lauksaim niecības attīstībā,
sadarbība ar tūrisma uzņēmējiem
gan esošajiem, gan potenciālajiem,
kā arī mājražošanas attīstīšana novadā.
Prieks strādāt mūsu novada labā! 

Aiz vadītais gads Val kas novada
domē meliorācijas jomā
Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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agājušā gada 10.novembrī Valkas novada
domē uz pusslodzi darbu sāka meliorators Jānis Dienavs. Izglītība iegūta toreizējā Lat vijas Lauksaim niecības akadēmijas Hidromeliorācijas fakultātē, novērtējums «ar izcilību». Profesija inženieris- hidroteh niķis. Vērtīga
darba pieredze tika iegūta toreizējā Tukuma rajona kolhozā «Dzimtene», jo šajā saim niecībā pašu
spēkiem tika veikta gan jaunu meliorācijas sistēmu izbūve, gan intensīvi meliorācijas sistēmu
kopšanas un remonta darbi. Pēc tam darbs toreizējā Valkas rajona Ļeņina v.n. kolhozā, kur jau iznāca satapties ar Sedas upes aizsērējuma problēmu. Vēl vērtīga darba pieredze tika iegūta strādājot toreizējā Valkas rajona Meliorācijas sistēmu
pārvaldē par pasūtījuma dienesta priekšnieku.
Darba uzdevumos ietilpa jaunu un rekonstruējamo meliorācijas objektu izvēle, projektu ekspertīze, objektu izbūves kontrole un pieņemšana.
– Pastāsti, ko īsti dara meliorators Valkas novada
domē?
Lai gan amata nosaukums ir meliorators, manos dienesta pienākumos vēl ietilpst darbs ar Valkas novada pašvaldību ceļiem un mežiem. Meliorācijas jomā kā grūtāk atrisināmā problēma ir
jau iepriekš minētais Sedas upes aizsērējums. Sa-

vulaik upē tika ievadīti neattīrīti Valkas notekūdeņi, kā arī nenostādināti Sedas purva nosusināšanas ūdeņi, kopā ar kūdras smalkni. Valsts
SIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» Vidzemes nodaļas Valkas sektora vadītājs
Arnis Stīpnieks atzina, ka projekts būtu pārāk
dārgs un tā realizāciju nepieļautu dabas liegumi
«Natura 2000» upes krastos. Šajā sakarā daudz
laika bija jāvelta Sedas upes un visa Salacas upes
baseina problēmu izpētei. Tomēr, iepazīstoties uz
vietas Sedas upes piegulošajās pļavās, kurās ir
noteikts putnu aizsardzības mikroliegums «Natura 2000», nonācu pie secinājuma, ka veiksmīgai
lieguma funkcionēšanai nepieciešama Sedas
upes aizsērējuma risināšana, jo putnu ligzdošanai vajag neaizaugušas pļavas, bet pļavu apkopšanu traucē augstais ūdens līmenis. Tādējādi uzskatu, ka problēmas risināšanā jāiesaista arī vidi
aizsargājošās institūcijas. Vēl nopietna problēma
meliorācijas veiksmīgai darbībai ir daudzo īpašnieku dažādie viedokļi drenāžas sistēmu un novadgrāvju kopšanai. Ir arī situācijas, ka zemes lietotājs, kurš izjūt nepieciešamību uzlabot sistēmas
darbību, ir viens, bet zemes īpašnieks ir cits, kuru
šī problēma neskar un kurš nav ieinteresēts ieguldīt savus līdzekļus meliorācijas sistēmas uzlabošanā.
– Iepriekš minēji, ka tavos dienesta pienākumos ir

pārzināt novada ceļus.
Runājot par ceļiem, tā kā to uzturēšanā tiek ieguldīti arī valsts līdzekļi, tur arī ir vislielākais papīru darbs – gan atskaites, gan projekti un līgumi. Šovasar nepieciešams veikt visu ceļu inventarizāciju un īpašuma lietu sakārtošanu, jo ne mazums pašvaldību ceļu atrodas uz privātiem īpašumiem, kā arī pašvaldību uzskaitē nav dažu ceļu, kuriem tur būtu jābūt – ceļi, kas ved uz vairākām zem nieku sētām. No uzskatāmiem paveiktiem darbiem varu minēt Avotkalna ielas un
Ausekļa ielas gala ceļmalas grāv ju izbūvi, jo šie
ceļi pie stiprākām lietavām pastāvīgi pārplūda,
padarot tos tik bedrainus, ka tie kļuva grūti izbraucami pat ar maziem pārnesumiem.
– Zinu, ka tev jāpārzina Valkas novada meži, kā
veicas darbs šajā jomā?
Mežu jautājumā vairāk iznāca iepazīties ar
esošo situāciju un apsekot privātā pārvaldījumā
nodotos mežus Vijciemā. Problēma ir izveidojusies lejpus Laukteh nikas Pedeles pretējā krastā, jo
pašvaldībai tika uzdāvināts izcirsts un nesakopts
meža nogabals. Uzskatu, ka perspektīvā jāmeklē
iespēja visu Pedeles krastu no Valkas līdz Zāģezeram noteikt kā Mežaparku, tad šāda brutāla saimnieciskā darbība nebūtu iespējama.
Paldies par ieskatu savā darba laukā un novēlu sekmīgu darbošanos arī turpmāk! 

2014.gadā
paveiktais
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Val kas novada Centrā lās bibliotēkas pārskats

Teksts: Līga Rozīte, Valkas novada Centrālās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja
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014.gadā grāmatu
lasīšanai visā Latvijā bija pievērsta īpaša uzmanība. Arī mūsu lasītāji interesējās un dzīvoja
līdzi tādiem notikumiem
kā Lielais lasīšanas šovs
Latvijas televīzijā, kā arī
Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas atklāšanai. Pateicoties mūsu lasītāju iniciatīvai, uzņēmībai un
Valkas novada domes Kultūras projektu konkursā atbalstītajam
projektam,
esam lasītājus aizveduši izzinošā ekskursijā uz Gaismas pili.
Bibliotēkā sirsnīgas un
jaukas bijušas tikšanās ar
autoriem Gundaru Ig natu,
Noru Ikstenu, Ingunu Baueri, Līgu Blauu un Māru
Svīri. Atraktīvi un humora
pilni pasākumi aizvadīti ar
dziesminiekiem Aivaru un
Uldi Punkstiņiem, kā arī
aizrautīgajiem ceļotājiem,
grāmatas «Rīga-Pekina jeb
ceļošana un izdzīvošana
nesezonā» autoriem, Ilonu
Ba lo di un Ro lan du Ūd ri.
Tik ša nās ar I.Ba lo di un
R.Ūdri notika, pateicoties

domes Kultūras projektu
konkursa ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem. Septembrī Dzejas dienu ietvaros
Valkas novada skolās viesojās dzejnieces Maija Laukmane un Ieva Samauska.
Esam priecīgi par sadarbību ar Valkas novada literāro apvienību un Gulbenes
literātu
apvienību
«Autogrāfs», kuri savus
dzejas talantus izrādīja Valkas publikai pasākumā aprīlī. Savukārt valcēnieši atbildes vizītē uz Gulbeni devās oktobrī. Ir izveidojusies
sadarbība ar Sarkanā Krusta grāmatu draugu klubiņu,
kurā pārrunājam grāmatniecības jaunumus.
Pagājušajā gadā bibliotēkā notikušas deviņas Jauno
grāmatu dienas. Pateicoties
tam, ka jaunās grāmatas
varam nopirkt tepat Valkā
«Jāņa Rozes grāmatnīcā»,
šogad centīsimies piedāvāt
jaunumus katru mēnesi.
Lasītāju ieraksti jauno grāmatu lapā «Lasītājs vērtē» ir
palīdzējuši mums izvērtēt
un iegādāties tieši tos autorus, kuri izpelnījušies atzi-

nību. Aprīlī aicinājām savus čaklākos lasītājus un
bibliotēkas atbalstītājus uz
pasākumu «Maize dvēselei», lai pateiktos viņiem
par aktivitāti un ieinteresētību. Arī šogad bibliotēku
nedēļas ietvaros plānojam
šādu tikšanos.
Vēl jāatzīmē divas nozīmīgas izstādes – «Vidzemes
draudzes skolu skolotāju
semināra audzēkņu literārais mantojums», kurā bija
aplūkojamas Jāņa Cimzes
audzēkņu sarakstītās grāmatas no LNB krājuma. Otrā izstāde «Kalni» apmeklētājus priecēja ar Aivara Viļumsona dolomītu Alpu fotogrāﬁjām un LU Ģeoloģijas muzeja iežu kolekciju.
Izstāžu vitrīna sniegusi ne
vien nopietnu in formāciju,
bet arī atklājusi mūsu lasītāju hobijus: martā bija skatāma jercēnietes Ilvijas
Ķimses teātra izrāžu programmu kolekcija, bet septembrī Tamāras Lāces pildspalvu kolekcija. Šogad turpināsim veidot interesantas
izstādes un aicinām arī citus kolekcionārus pieteik-

Valkas novada ģimenes
atbalsta centra
«Saulīte» pārskats

Teksts: Līga Veinberga
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alkas novada ģimenes
atbalsta centrā «Saulīte»
2014.gada nozīmīgākais
notikums bija iestādes 20.dzimšanas dienas svinības. Tās draudzīgā
un kuplā pulkā kopā ar bijušajiem
un tagadējiem darbiniekiem, bērniem, draugiem, labvēļiem un novada vadību nosvinējām kā pirmsjāņu ielīgošanu. Kopš 2013.gada
nogales saime kļuvusi kupla jo
kupla. Noslēgti līgumi ar vairākām
pašvaldībām, tostarp arī Rīgu, par
bez vecāku aprūpes palikušo bērnu ievietošanu pie mums brīvajās
vietās. Vidēji pie mums mājas atraduši 19 bērni, rekordskaitlis jūlijā
bija 24. Palielinājies arī darbinieku
skaits.
«Saulītē» ikdiena plānota pēc
skolas laika un brīvdienu / brīvlaiku dienas režīma. Bērnu sapulcēs
tiek nolemts par pasākumu organizēšanu, bērnu iesaistīšanu pasākumu veidošanā. Brīvajā laikā dodamies ekskursijās pa Latviju,
Igauniju. Ekskursijas tiek plānotas,
sabalansējot izziņas, redzesloka
paplašināšanas un izklaides tēmas.
Vedam bērnus uz koncertiem, bērnu izrādēm, vasarās uz jūru, vietējiem ezeriem. Piedalāmies kultūras
un sporta pasākumos Ērģemē un
Valkā. Populāri ir rudens un pavasara skrējēju seriāli «Optimists»,
Lieldienu zaķis. Bērni labprāt piedalās skolas rīkotajās sporta sacen-

sībās Ērģemē, Kārķos, Vijciemā,
Valkā, pārsvarā vieglatlētikā. Uzaicinām ciemiņus. Regulāri ciemos
brauc 3 dažādu cilvēku grupas no
Rīgas un kopā ar bērniem pavada
sestdienas / svētdienas: piedāvā
radošās darbnīcas vizuāli plastiskajā jomā, skatās ﬁlmas, gatavo paši ēst, klāj galdus, rīko dažādas
nakts trasītes vietējā mežā, spēlē
prāta spēles, ved sarunas pie lielā
apaļā galda. Bērni mācās organizēt
un vadīt pasākumus – dzimšanas
un vārda dienu kopējās atzīmēšanas, priekšnesumus iekšējiem svētkiem. Nopietni gatavojāmies Lāčplēša dienai un valsts svētkiem
18.novembrī. Valsts svētkos piedalījās novada domes priekšsēdētājs.
Decembrī adventes laikā pārdomājām aizvadīto gadu, pušķojām māju, cepām piparkūkas un gaidījām
Ziemassvētkus un Jauno gadu – kā
ikvienā mājā. Šogad ļāvām visiem
bērniem, kuriem vien bija iespēja,
doties ciemos pie radiniekiem un
draugiem, pavadīt svētku laiku ģimenēs. Seši mūsējie pakoja mugursomās dāvaniņas viesģimenēm
ASV, kur devās ciemoties apaļu
mēnesi.
Sagaidījuši gadumiju Teksasā,
Ziemeļkarolīnā un Virdžīnijā, tālbraucēji atgriezās janvāra vidū,
pārpilni iespaidiem, dāvanām un
saldumiem, bija grūti iejusties ikdienas atmosfērā un piespiest sevi
mācīties. Gads pagājis ļoti ātri, bijis
pilns piedzīvojumiem, darbiem un
domām par nākotni. 

Tikšanās ar Gundaru Ignatu un Miku Frišfeldu

ties un darīt zināmu savu
aizraušanos.
Dažādi interesanti un atraktīvi pasākumi aizvadītajā gadā notika arī Bērnu
literatūras nodaļā. Kopā ar
bērniem spēlējām izzinošo
spēli «Pastaigā pa Valku».
To spēlējām arī Valkas pamatskolā, Jauniešu birojā
un pat ģim nāzijas sporta
dienā pie Zāģezera. Vasarā
saviem mazajiem lasītājiem
noorganizējām četru dienu
ekspedīciju pa mūsu pilsētas vēsturiskajām un skaistajām vietām. Redzēto un
uzzināto vēlāk varēja aplū-

kot izstādē «Pastaigā pa
Valku: faktos un fotogrāﬁjās».
2014.gadā bibliotēkā reģistrēti 1510 lasītāji, kuri
bibliotēku
apmeklējuši
37 317 reizes. Uz mājām lasīšanai izsniegtas 56 890
grāmatas un periodiskie izdevumi.
Valkas bibliotēkas kolektīvs pateicas saviem uzticīgajiem apmeklētājiem un
atbalstītājiem, novēl viņiem
veiksmi ikdienas gaitās un
laipni aicina iegriezties bibliotēkā. 

Valkas pamatskolas
pārskats
Teksts: Inese Varesa, Gita Dreijere, Sintija Podniece, direktores vietnieces
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ā vēja spārniem aiztraucies 2014.gads. Aizvadītajā gadā īstenojām 5 izglītības programmas, ieviesām pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. Skolā ir modernizēts dabaszinību kabinets un laboratorija.
Vairāk nekā 100 skolēnu aktīvi
piedalījās dažādās olimpiādēs,
konkursos un pētniecisko darbu
lasījumos. 53 no tiem ieguva godalgotas vietas. Teicami sasniegumi
ik gadu ir 4.klašu pētnieciskajos lasījumos gan novadā, gan reģiona
mērogā.
Lielu uzmanību pērn pievērsām
skolēnu lasītprasmei. Skolotāji izmantoja dažādas mācību metodes,
rīkoja netradicionālus pasākumus,
organizēja tikšanās ar ievērojamām personībām, lai skolēnus ieinteresētu lasīt (pasākums «Lasi ar
zvaigzni»; akcija «Lasam visi kopā», dzejnieku viesošanās; tikšanās
ar Dr.paed., docenti A.Kalvi).
Skolēnu sasniegumi tika analizēti, vērtēti, atspoguļoti skolas mājaslapā. Katru mēnesi trīs sekmīgākie 8. un 9.klašu skolēni saņēma
stipendijas. Liels paldies par atbalstu tika teikts 98 skolēnu vecākiem
«Godināšanas pasākumā» maijā.
Mēs esam gandarīti par lielo vecāku atsaucību, kuri labprāt apmeklēja un palīdzēja organizēt dažādus pasākumus, talkas un reidus.

Mūsu skolā ir viss nepieciešamais atbalsta personāls, lai izglītotu un palīdzētu ikvienam skolēnam. Ar katru gadu palielinās to
bērnu skaits, kuriem nepieciešama
individuāla pieeja – koriģējošā vingrošana, logopēda nodarbības,
smilšu terapija, psihologa konsultācijas, individuālais darbs ar skolotāja palīgu vai darbs ar speciālo
pedagogu. 2014.gadā 95 skolēni
mācību darbā izmantoja atbalsta
pasākumus.
Pēc stundām katrs ceturtais
skolēns apmeklēja kādu interešu
izglītības pulciņu. 2014.gada nogalē tika anketēti 270 izglītojamie no
3. līdz 9.klasei.
214 izglītojamajie atzina, ka viņiem Valkas pamatskolā patīk mācīties.
243 izglītojamie skolā jūtas labi
(ir interesanti, patīk mācīties, ir
savs mērķis, jauka klase, draugi,
vienkārši patīk un viss, padodas
mācības, ir aktīvi, jauki skolotāji, ir
skaista skola, ir silti, daudz pozitīvu cilvēku, garšīgas pusdienas).
Projekta ietvaros tika renovēta
un siltināta skola, mūsdienīgi iekārtots ēdināšanas bloks. Par to
liels paldies Valkas novada domei
un celtniekiem, SIA «YIT Celtniecība» vadībā.
Novēlam bērniem un vecākiem
daudz spēka, pacietības, prieka,
laimi, smieklus un mīlestību! 
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vērtības

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

F

ebruārī, mīlestības mēnesī, novada vēstīs sveicam Zelta
pārus, kuri laulībā aizvadījuši jau 50 gadus. Iepriekšējā
gada nogalē domes pārstāvji – priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa
un raksta autore sveicām četrus pārus, kuri dzīvo Valkā – Māri
un Skaidru Bankas, Jāni un Ausmu Sikaterus, Teodoru
un Astrīdu Jančus, kā arī Valeriju un Ludmilu Gorbunovus.
Divus brīnišķīgus Zelta pārus sveicām jau janvārī – mērojām
ceļu pie Jura un Ausmas Putniņiem un Ata un Ritas Rudīšiem no Omuļiem Ērģemes pagastā.

V

isi pāri saņēma atjaunoto
laulības apliecību, jaunos
novada suvenīrus, īpašo Zelta pāru
balto torti ar gleznainajām rozēm
un citus pārsteigumus. Pāri mūs
sagaidīja ar sirsnību, uzticot savu
unikālo dzīvesstāstu, kā arī ilgas
kopdzīves noslēpuma recepti.
Pirmos sveicām Māri un
Skaidru Bankas, kuri uz Valku
pārcēlušies no gleznainajām Cēsīm, kur abi iepazinušies, apprecējušies un pavadījuši krietnu dzīves
daļu gan strādājot, gan audzinot
bērnus. Skaidra stāsta, ka abi saskatījušies ballē – toreiz to bijis pulka, laika pieticis gan darbam, gan
dejām. Liela dzīves daļa aizvadīta
Raiņa ielā Cēsīs, kur izaudzināti
arī bērni. Abi apliecina, ka tā arī ir
lielākā bagātība – bērni un mazbērni – to neviens nevar atņemt. Liktenis iegrozījās tā, ka, risinot dzīvokļa jautājumu, pāris pārcēlies uz
dzīvokli Valkā, sekojot toreizējam
pašvaldības aicinājumam, kas bija
domāts pensionāriem – nākt un
dzīvot Valkā. Tā arī soli pa solītim
abi radījuši dvīņu pilsētā paši savu
omulīgu ligzdiņu. Skaidra – rosīga
un enerģiska, Māris līdzsvarots,
abi izstrāvo saskaņu, optimismu
un rūpes vienam par otru.
Tālāk ceļš aizveda pie Jāņa un
Ausmas Sikateriem, kuri mūs sagaidīja mājīgajā un siltajā Rīgas ielas dzīvoklī. Jānis darba gadus aizvadījis strādājot par melioratoru,
bet Ausma – bērnudārzā. Tā sagadījās, ka arī Jāņa māsīca strādāja
bērnudārzā par pavāri. Abi liktenīgi iepazinušies māsīcas dzimšanas
dienā. Gads pagājis, kamēr nolēmuši iestūrēt laulības ostā. Apprecējušies brīvdienā – 5.decembrī.
Prieku tagad abiem dod iekoptais
dārzs, kurā dzīvo gan ežu saime,
saimnieko vārnas un svētību dod
arī zalkšu ģimene. Zalkši apciemo
labus cilvēkus – mūsu ciemošanās
laikā pasveicina arī regulārs dzīvokļa ciemiņš – balodis Pēteris. «Ir
liela laime būt divatā. Kopā ir
daudz vieglāk nekā vienam», apliecina Ausma. Labestība, krietnums un inteliģence strāvo no
pāra, kopīgi pāršķīrām arī vēstures
lappuses un dzimtas vēsturi – Jāņa
saknes meklējamas Igaunijā – abas
Jāņa vecmāmiņas ir igaunietes, tāpēc tik likumsakarīga liekas brīnišķīgā pāra dzīvesvieta tieši pie Latvijas – Igaunijas robežas, smaidot

var teikt, ka pēc piena tuvāk ikdienā sanāk doties uz Igauniju.
Arī Teodors un Astrīda Janči
Valkā ir iebraucēji, kurus dzīve atvedusi no Priekules. Iepazīšanās
stāsts esot vienkāršs, abi strādājuši
vienā vidusskolā, taču ne tikai darba vieta abus satuvinājusi – Teodors un Astrīda dzīvojuši vienā
mājā, tikai blakus durvīs, satikšanās bija neizbēgama. Astrīda strādāja par latviešu valodas skolotāju, Māris un Skaidra – ir lepnums brīnišķīgo pāri tagad saukt par valcēniešiem
paralēli studējot augstskolā, bet
Teodors pēc studijām universitātē
vēlāk sācis strādāt skolā par ģeogrāﬁjas skolotāju. Tā arī liktenis savedis kopā. Uz Valku abi pārcēlušies 2001.gadā un tagad jau droši
var saukt sevi par valcēniešiem.
Arī bērnus ceļš atvedis uz robežpilsētu, kopā ar mums pie galda ir
rūpīgā un gādīgā meita Dace, kura
mājas ikdienā iešķiļ optimisma
dzirksti. «Ģeogrāfu maﬁja» ir tikšanās atslēgas vārds, Teodors izrādīja mums savas fotogrāﬁjas no tāliem ceļojumiem, viņā slēpjas arī
izcils fotogrāfa talants. Mazie mozaīkas gabaliņi no raibās dzīves
palīdzējuši tikt galā ar ikdienas rutīnu – Astrīda neslēpj, ka pedagoga
darbam veltītas ne tikai darba, bet
arī brīvbrīžu stundas.
Nākamais pāris – Valerijs un
Ludmila Gorbunovi mūs sagaida Savstarpēja cieņa un uzticēšanās ir Putniņu dzīves moto
jau vēlā vakara stundā. Abi iepazinušies Valkā. Valērijs savulaik bija
nosūtīts dienēt uz Valku vietējā
garnizonā un pēc 3 gadiem arī demobilizējies un palicis uz dzīvi.
Abu skatieni sastapās zaļumballē.
Valērijs strādājis par šoferi ātrajā
medicīniskajā palīdzībā – viņš atzīst, ka darbu toreiz sameklēt nebija viegli. Valerijs un Ludmila visu
mūžu ir centīgi strādājuši, arī brīvo
laiku vasarā ir veltījuši aktīvām nodarbēm – ogošanai un sēņošanai,
darbiem piemājas dārzā, Valerija
liela kaislība ir makšķerēšana – vēl
arvien viņš tai ir uzticīgs. Abi atzīst, ka tā arī ir viena no ilgās kopdzīves panākuma atslēgām – ja
darba pilnas rokas, mazāk laika
paliek kašķiem un ķīviņiem. Ludmila kā bitīte paspēj ne tikai mājas
darbus apdarīt, bet darbojas arī pareizticīgo draudzē Valkā. Tāpēc
gluži saprotami, ka ģimenē galvenās vērtības ir miers, saticība un
mīlestība.

T

urpinājums 7.lpp.

Labestība, krietnums un inteliģence strāvo no Sikateru pāra
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Zel ta pārus!
T

urpinājums no 6.lpp.

Arī Juris un Ausma Putniņi iepazinušies ballē. Ausma atceras,
ka Juri – iznesīgo soļotāju jau ievērojusi agrāk. Taču tieši Juris Ausmu uzlūdzis uz pirmo deju, kad arī
aizšķīlās mīlestības dzirkstele, kas
pāri vieno nu jau 50 gadus. Taču
līdz kāzām bija jāpaciešas – pirms
tām Jurim trīs gadi bija jānodien
padomju armijā. Gaidīšanas laiks
nebija viegls – Ausma pat divas
reizes mēroja tālo ceļu svešumā –
Kalugas apgabalā, lai satiktu iemīļoto. Pēc piecu gadu cerēšanās,
pāris apprecējās – balle bija lustīga,
ar dejotājiem un mūziku, jaunlaulāto pirkstos rotājās kāzu zelta gredzeni, bija gan balta kleita, gan plīvurs. Ausma atzīst, ka viss darba
mūžs aizvadīts bankā – tam veltītas arī stundas ārpus darba laika.
Toties tagad gan laiku var veltīt
mazbērniem. Putniņiem ir piecas
mazmeitas, un abi labprāt pavada
laiku viņas audzinot. Katrai mazmeitai ir savs talants, par kuriem
priecāties gan vecākiem, gan vecvecākiem. Taču tas nav viss – Ausma brīvajā laikā kopj mazdārziņu,
bet Juris strādā par dežurantu ģimnāzijas sporta hallē. Darbīgi, enerģiski un uzmanīgi viens pret otru
– savstarpējā cieņa un uzticēšanās
ir laimīgas dzīves stūrakmens un
Putniņu dzīves moto.
Omuļos tajā pašā dienā mūs sa-

gaidīja Atis un Rita Rudīši. Pāris precējies pirms 50
gadiem 31.decembrī, Vecgada vakarā. Te jāpiemin,
ka precēšanās ziemas svētku laikā ir jau ģimenes tradīcija – otrajos Ziemassvētkos 26.decembrī precējusies Ritas meita Lilita un
arī viņas mamma Ella. Pāris ir izlolojis 3 bērnus,
abiem ir 5 mazbērni. Rudīšus vieno arī tas, ka abi
dzimuši 17.datumos – Atis
martā, bet Rita novembrī.
Viņa – dzimusi ērģemiete,
strādājusi par grāmatvedi
un ekonomisti, aktīvi darbojusies arodbiedrībā un
savulaik bijusi ievēlēta par
Ērģemes ciema padomes
deputāti. Atis dzimis Omuļos – no tēva iemantojis
mūžīgo dzinēju. «Visu lai- Ir jādara, tad būs – pārliecināti ir Atis un Rita, mīlestībā aizvadīti nu jau vairāk nekā 50 gadi
ku kaut kas jādara» –ir viņa dzīves moto. Nostrādādam, nesaplēšot pat nevienu glāzī- tas un zosis. Piens, sviests un olas
jis par elektriķi, Atis neslēpj, ka vi- ti un pāri sniegu kupenām panācis – tās nav jāpērk. Īpaši ekskluzīvs
ņa lielākā aizraušanās ir paštaisītas līgavu, ielecot smagās automašīnas piedāvājums Rudīšu mājās ir zosu
automašīnas. Paša rokām pat sa- aizmugurē. Tā – priekos un arī grū- olas un īpašais kaņepju sviests, ko
montēts traktors! Pāris mums rāda tākos brīžos aizvadīts mūžs. Pāris varējām arī nobaudīt. Līdzi saimbrīnišķīgu albumu, ko kāzu jubile- saka lielu paldies visiem, kuri aiz- niece mums katram iedāvāja zosu
jā veidojusi Lilita – tur iekšā skais- vadītajā gadā palīdzēja grūtā brīdī olu. Neizsīkstošais optimisms un
tākās dzīves lappuses – arī kāzu – uguns nelaime bija paņēmusi lie- čaklums, mīlestība pret darbu, lai
bildes. Te vieta aizraujošam stās- lāko daļu iedzīves, jumtu virs gal- katram tā būtu, nodomājām, mērotam – kāzas bijušas ar līgavas zag- vas. Ar dēla, radu, draugu palīdzī- jot ceļu atpakaļ uz Valku.
šanu. Par spīti tam, ka Atis rūpīgi bu lielākā vēlēšanās ir piepildījuNovēlam mūsu lieliskajiem Zeluzmanījis jaunlaulāto sievu, tomēr sies – māja ir atjaunota. Abi čakli ta pāriem veselību, labklājību un
draugi pamanījušies Ritu nozagt. un rosīgi, nekad nesēž rokas klēpī labus cilvēkus apkārt! Un, proAtis mērojis īsāko ceļu – pāri gal- salikuši – mājās ir gan gotiņa, vis- tams, tikšanos dimanta kāzās! 

Teodors un Astrīda – dzīve tā iekārtojās nebija iespējas nesatikties

Miers, saticība un mīlestība ir laimīgas dzīves pamatā - pārliecināti ir Gorbunovi
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V

alkas ģimnā zijā ir svēt ku
gai dī šanas laiks, jo šī ga da
2.,3.oktob rī skola svinēs savu 95 ga du jubile ju. Lai šos svēt kus
mēs – ar Valkas ģimnā ziju saistī tie –
varē tu svinēt jo īpa ši silti, «Valkas
No va da Vēstīs» rak stī sim par tiem
cilvē kiem, kuri ar skolu ir biju ši saistī ti ļoti cie ši. Kā pir mo uzrunā jām
skolas ilg ga dīgo lat vie šu valodas un
lite ratū ras skolotā ju Mu dī ti Lorenci,

lū dzot vi ņu sniegt inter viju. Skolotāja tam gatavojās īpa ši un pati rokrak stā uzrak stīja par savas dzī ves spilgtākajiem notikumiem, kas saistī ti ar
skolu. Tā tad inter vijas vietā – skolotā jas pa šas rak stī tās at mi ņas par skolu.

Skolotājas Mudītes

Skolotāja 2005.gadā
Teksts: Mudīte Lorence (Vilka), Valkas
1.vidusskolas 1959.gada absolvente
Foto: no personīgā arhīva

V

alkas ģim nāzija (bijušā
Valkas 1.vidusskola) –
mana skola. Par savu šo
skaisto, gaišo ēku varu saukt jau 67
gadus. Skolas mūžs vēl bagātāks –
95 gadus ikdienā skan bērnu balsis, durvis ver zinības iegūt griboši
tālu ceļu gājēji. Sīkie pirmklasnieka soļi kļūst drošāki, cilvēks izaug...

Es un mana skola...

Manas skolas gaitas sākās 1948.
gada rudenī Valkas 7-gadīgajā pamatskolā, tur beidzu 7.klasi 1954.
gada 14.jūnijā. Turpināju mācības
Valkas vidusskolā no 1955.gada 1.
septembra līdz 1959.gada 23.jūnijam, kad beidzu 11.klasi. Ieguvu zināšanas, kas ļāva mācīties Latvijas
Valsts universitātē un iegūt latviešu valodas un literatūras skolotāju
kvaliﬁkāciju darbam 5. – 11.klasē.
Pirmās atmiņas saistās ar skolas
formām. Jaunākajās klasēs vēl stingru prasību nebija, jo pirmajos pēckara gados materiālie apstākļi bija
grūti. Vēlāk jau vajadzēja valkāt
noteiktu apģērbu. Zēniem jau vieglāk, tumši uzvalki. Meitenēm bija
tumši zilas vai melnas kleitas, baltas aproces un apkakles. Vidusskolā bija arī formas cepures – tumši
zila velveta beretes ar dzeltenu nošuvi. Tās bija obligātas, dežūrskolotājs neielaida skolā, ja nebija. Pa
klases logu cepures izmetām tiem,
kam cepure bija palikusi mājās. Tā
visi tikām ielaisti. Mācījāmies divās maiņās, 1. – 7.klasei no rīta
stundas, 8. – 11.klasei mācības sā-

kās 13.00. Vakarā stundas beidzās
vēlu.
Kas bija mūsu somās? Rakstīšanai spalvaskāti un tintes pudelīte.
Bija reizēm liela bēda, ja pudelīte
apgāzās un tinte izlija. Rakstījām,
ka spalvas vien skrapstēja pa papīru. Sevišķi nozīmīgas bija glītrakstīšanas stundas. Burtu pareizas
formas, uzspiedumi un vieglākas
līnijas noteica atzīmi.
Līdz 1959.gadam, kad beidzu vidusskolu, pildspalvas skolā nedrīkstēja lietot. Jaunums bija tintes
pildspalvas, ko varēja uzpildīt.
Man tādu uzdāvināja žetonu vakarā, paņēmu uz skolu līdzi. Nelaimīgi... Matemātikas skolotāja Riekstiņa, kuru mēs ļoti cienījām par viņas taisnīgo attieksmi pret visiem
skolēniem, ieraudzīja manu jauno
pildspalvu un «aizņēmās» uz neatdošanu. Ko darīsi, neievēroju noteikumus. Žēl ļoti bija! Vēlāk jau
varēja arī skolā lietot tintes pildspalvas. Vēl jau somās bija arī burtnīcas. Jā, līdzīgas tagadējām, tikai
garākas pirmajos gados. Pamazām
varējām nopirkt tādas, kādas ir tagad. Tikai papīrs bija pelēcīgāks,
rakstītais dažreiz izplūda, ar speciālu dzēšlapu vajadzēja nosusināt.
Mācību grāmatas pirkām paši,
derēja visiem bērniem ģimenē pat
pēc vairākiem gadiem, jo bija konkrētas programmas un grāmatas.
Tās apvākojām ar avīzēm. Kā atpazīšanas zīmes bija uzlīmētas baltas
lapiņas uz vāka, tās bija dažādi izkrāsotas, apzīmētas. Sacentāmies,
kam skaistākas. Burtnīcām «ausis» nedrīkstēja būt, skolotāji dusmojās.
Skolas bērniem bez gudrām
grāmatu zinībām gribējās arī ēst.
Pēc 1.stundas dzērām tēju un ēdām
līdzi paņemtās maizītes. Ja bija uzsmērēts sviests un uzlikta kāda desas šķēlīte, maizīte skaitījās ļoti bagātīga. Valkā dzīvo divas manas
klases meitenes, kuru maizītes bija
ar melleņu ievārījumu, kas bieži
caur avīzi izspiedās un iztecēja somā. Bet neviens nesmējās par citu
neveiksmēm. Visi bija kara laika
bērni, mūsos bija ieaudzināta līdzjūtība, pieklājība un prasme palīdzēt. Skolā varēja arī pusdienot.
Vajadzēja nodot produktus, arī daļu maksājot naudā. Pēc smaržas,
kas izplatījās pa visu skolu, noteicām, kas pusdienās. Dažiem bērniem bija arī brīvpusdienas. Visi
neēda, jo vecākiem līdzekļu nebija.
Vēlākajos gados (1955. – 1959.) jau
vairāki skolēni varēja ieturēt siltas

Skolotāja ar savu kolēģi izlaiduma dienā – 1964.gadā

pusdienas, jo vecākiem izdevās
vairāk nopelnīt. Labākie ēdieni bija
pankūkas ar ievārījumu, kartupeļi
ar mērci. Skolai bija bioloģijas izmēģinājumu lauciņi, siltum nīca,
tur izaudzēto saimniece gatavoja
pusdienās.
Vēl varu pastāstīt par mācību
priekšmetu apguvi. Vienmēr jau
dzīvē ir tā, ka visu dalām labajā un
sliktajā. Bija mīļākie mācību priekšmeti, arī tādi, ko ne labprāt gribējām. Diezgan skumjas atmiņas par
tehnisko zinību apguvi. Skolas
darbnīcas lielās telpas vidū goda
vietā bija lielais kāpurķēžu traktors, izjaukts pa daļām, bija jāzina
motora darbības, principi, kloķi un
skrūves, ātrumi...Tad vēl vasarā pēc
10.klases beigšanas 32 stundas jānobrauc ar mašīnu prakses vietā.
Kur gan mašīnas, kur šoferi, kas
ņemsies mūs mācīt? Bet atradās,

kas māca. Es arī sēdos kolhoza mašīnai pie stūres, braucu pa lauku
ceļiem, piena kan nas kravas kastē
dancoja. Šodien, to atceroties, apbrīnoju šofera pacietību, viņš nopietni mūs mācīja. Bijām kolhozā
četras meitenes. Kaut kā jau to
«operu iestudējām», prakses grāmatiņas tika aizpildītas, mēs pārceltas 11.klasē.
Tad vēl ne sevišķi man patika
ﬁzkultūra, jo nebija slēpju, tērpa,
grūti izpildīt GDA normas. Vienīgi
volejbolu labprāt spēlējām. Un tad
pēkšņi attieksme pret šo mācību
priekšmetu izmainījās. Skolā ieradās jauna, skaista būtne – skolotāja
Valda Aspere. Mums patika stundas, viņas jaunība un pacietība.
Kad šodien satieku skolotāju, atceros viņu savos skolas gados. Tikpat
smaidīga, stalta kā senāk, un tā ir
skolotāja Valda Fjodorova.
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Teksts: Andriga Lozda, Valkas ģimnāzijas direktores
vietniece

S

kolas dzimšanas dienas pasākumi
iekļausies Valkas pilsētas vispasaules valcēniešu salidojuma ietvaros.
Gatavošanās jubilejai un skolas simtgades
pasākuma plānošana notiek spraigi un no-

pietni, skolotāji strādā dažādās grupās, lai lās skolēni un skolas absolventi, dievkalpoiespējami labāk sagaidītu savus bijušos ko- jums baznīcā.
lēģus un audzēkņus un lai satiekoties kavē- 3. Skolas dārzā – mūzikas vakars.
3.oktobris – sestdiena:
tos jaukās un dārgās atmiņās.
1. No pusdienas laika – absolventu reģisMazam ieskatam, Valkas ģimnāzijas sali- trēšanās un pulcēšanās skolā.
dojuma pasākumu ieceres 2015.gada 2., 3. 2. Pēcpusdienā – koncerts Valkas kultūras
namā.
oktobrī.
3. Tikšanās klasēs, balle.
2.oktobris – piektdiena:
Ja Jums ir kāda jauka ideja skolas salido1. Skolas aktu zālē svētku pasākums skolēniem un skolotājiem, arī bijušajiem ģimnā- jumam, mēs ļoti priecāsimies, tāpēc rakstiet:
valkas.gimnazija@valka.lv 
zijas skolotājiem.
2. Krēslas laikā: īpašs gājiens, kurā pieda-

Lorences atmiņu ceļi
Visus mācību priekšmetu apguvu vienlīdz labi. Protams, bija patīkami, ja varēju visu saprast. Skolotāji atmiņā palikuši visi – matemātikas skolotājas Riekstiņas panākumu atslēga bija taisnīgums, vienādas prasības pret visiem, bioloģijas
skolotājs Porietis bija interesanta
personība, prata un spēja īstenot
«trakas idejas». Dzīvās dabas stūrītis klasē, bruņurupucis, zivtiņas,
zaķis, putniņi, reizēm pat vāvere.
Uzceltajā siltumnīcā skolotājs vadīja visus darbus, izauga salāti, sīpoli, gurķi, tomāti. Raža papildināja
pusdienu ēdienkarti. Vēlāk bija patīkami satikt skolotāju skolas jubilejās, cauri gadu desmitiem bija
pratis saglabāt humora dzirksti.
Viņa iemīļotais teiciens bija: «Pavasarī katra muša paliek dulla!» Tā
tika sveicināti skolēni, kas pavasara periodā līdz ar zvanu nepaspēja
ieskriet klasē, jo starpbrīdī sēdēja
uz zviedru skanstēm aiz skolas, šūpoja kājas un sapņoja par vasaru –
kur strādās, cik nopelnīs. Arī es
dažreiz biju to skaitā. Cik tas bija
romantiski! Viņš nekad nevienu
nebāra, tikai ar īpašiem tekstiem
aplaimoja. Tad vēl gribu pieminēt
9.klases vēstures skolotāju Skaidrīti Saliņu. Plānveidīgs jaunās vielas
izklāsts, katra atzīme pamatota.
11.klasē vēsturi mācīja skolotāja
Mirdza Rēpele. Sirds cilvēks, viņa
prata ieinteresēt par sava novada
vēsturi. Tajos gados tapa skolas
muzejs, savācām ļoti daudzas vērtīgas vēstures liecības. Žēl, ka pēc
viņas nebija entuziasta, kas gribēja
to bagātību pārzināt, muzeju likvidēja, savāktais daļēji nodots pilsētas muzejam.
Par 1955.gadā ieklāto jauno parketa grīdu skolas zālē jāpateicas tā
laika skolas direktoram Kamparam.
Jāpiemin ﬁzikas skolotāji Renckulbergs, Jauntēvs, ķīmijas skolotāja Krastiņa, Saldūksne, Pilte, Gulbe, Buža.

Visi prata dot mums
ceļavēju dzīvei...

Es vienmēr domāju, kā rīkotos
mani skolotāji situācijās, kad pašai
vajadzēja padomu gan pailgajā
skolas direktores darbā pēc augstskolas beigšanas, gan garajos darba gados savā vecajā skolā, kas mūžam jauna..., jo tajā atbildes uz daudziem jautājumiem meklē jaunas
sirdis.
Strūklakas ielokā 1970.gadā 1.septembrī kopā ar savu audzināmo

klasi sāku darba gaitas Valkas.1vidusskolā. Gandrīz 40 gadi
mācīta, audzināta jaunā paaudze
dzimtajā pilsētā. Katra diena nesusi ko jaunu: prieku par bērnu sasniegumiem, skumjas, par viņu neveiksmēm. Katra mazās sirds prasījusi mīlestību, pacietību, taisnīgumu. Daudzās ekskursijas, pārgājieni, redzētās teātra izrādes Rīgā
palīdzēja izprast skolēnu raksturus, iepazīt ģimenes audzināšanas
metodes, vērtēt vecāku attieksmi
pret bērniem. Jā, tā ir tik dažāda!
Esmu pateicīga vecākiem, kas saprata izglītības nozīmi, atbalstīja
skolas prasības, centās būt vairāk
kopā ar savām atvasēm. Pateicos
arī dažiem ne tik pozitīvi atsaucīgajiem, jo no katras ģimenes esmu
ko mācījusies. Audzināt bērnus
nav viegls darbs, vajadzīga liela atdeve gan morāli, gan materiāli. Dažādi vecāki, dažādi bērni, arī viņu
darbi, likteņi.
Garajos darba gados (pedagoģisko darbību uzsāku 1960.gada
janvārī, studiju gados milicijas bērnu istabas darbā guvu pirmo rūdījumu) piedzīvoti dažādi brīži. Vai
tas nav prieks, ja pēc dažiem gadiem bijušais audzēknis no armijas
raksta, ka ikdienas grūtībās palīdz
manis dotā prasme kādreiz ieklausīties sevi, vērtēt. Un vēl pēc dažiem gadiem, skolas jubilejas reizē,
bijušais skolnieks Aivars pienāk
pie manis ar ziedu pušķi un priecīgs saka: «Audzinātāj, mana sieva
arī ir skolotāja! Es tagad saprotu Jūsu darba nozīmīgumu.» Un vēl vairāki puiši pateicās par teicamajām
zināšanām valodā, tās palīdz dažādos amatos esošajiem veikt darbu
ar dokumentiem. Un bijusī audzēkne Iveta pēdējā skolas jubilejas vakarā man saka: «Skolotāj, es visus
savus trīs bērnus esmu mācījusi
pēc Jūsu pierakstiem valodā!»
Nevaru šeit visus minēt, skolēni
ir izauguši, iekarojuši savu vietu
dzīvē. Man nav ne labu, ne sliktu
skolēnu, ir tikai viņu dažādā attieksme pret zināšanu apguvi. Izaudzinātas septiņas klases (dažāds
skolēnu skaits – 38 līdz 40), mācīts
simtiem skolēnu. Ar gandarījumu
varu atcerēties dažādus pasākumus, bērnu vēlēšanos darboties, izdomu. Prieks, ka TV diktori Ilvu
Liepiņu varu saukt par savējo, arī
bijušo Izglītības ministru Robertu
Ķīli. Vidzemes Augstskolā strādā
Ilg vars Ābols, mani bijušie skolēni
ir vairāki ģimnāzijas skolotāji, arī
direktore Lilita Kreicberga. Juristi,

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

pedagogi, mediķi un vēl daudzu
profesiju pārstāvji ir Valkas ģimnāzijas absolventi. Visiem esmu centusies dot ceļamaizi dzīvei, prasmi
radoši izteikties, domāt, secināt un
atzīt savas kļūdas. Pēdējo gadu skolēnu radošie darbi vairākkārt publicēti vietējā laikrakstā, par šo iespēju un radošās lappuses veidošanu
pateicos toreizējam redaktoram
Ventam Armandam Krauklim un
viņa vietniecei Ārijai Krauklei. Arī
literārā žurnāla divi sējumi nodoti
pilsētas bibliotēkā. Mani skolēni regulāri piedalījušies rajona olimpiādēs, divus gadus piedalījāmies republikas olimpiādēs. Arī runāt
dzeju ir jāiemāca, daudz nosaka talants un neatlaidība. Dalība dažādos republikas konkursos mudināja apgūt vairāk par mācību programmu, veltīt savu brīvo laiku domu, jūtu izlikšanai uz papīra. Panākumi neizpalika: Skolnieču Zanes
un Ineses pētījumi par dzimtas koku tika republikā atzinīgi novērtēti,
kad meitenes mācījās septītajā klasē.
Piedalījāmies republikas militārajās sporta spēlēs «Kāvi», kad vairākas reizes ar audzināmo klasi bijām Dobelē. Redzēju zēnu asaras,
kad ugunsdzēsēju grupa zaudēja
1.vietai dažas sekundes. Bērniem
jāmāca ne tikai uzvarēt, bet arī zaudēt. Asaras bieži palīdz vēlāk gūt
panākumus. Gribu atzīmēt daudzos vecākus, ar kuriem kopā būts
10, 15, pat vairāk gadu garumā, mācīti bērni, mazbērni. Esmu pateicīga Lubiņu, Pētersonu, Mārinu, Bošu, Vorobjovu, Ķīkuļu un vēl daudzām ģimenēm, visas nenosaukt.
Liekas, visi izlaidumi skaisti. Bet
visvairāk atmiņu saistās ar 2000.
gada 9.klases izlaidumu pilsētas

estrādē – gājiens no skolas, mūzika,
četru klašu absolventu izvietošanās uz estrādes. Tie nebija tikai
skolas svētki, pilsēta svinēja svētkus kopā ar jaunību, prieku, ziediem, labiem ceļa vārdiem. Arī
2002.gada izlaidums kultūras namā – pārpildīta zāle, vecāku atbalsts un absolventu mirdzošās
acis lika aizmirst ikdienas rūpes,
visi bijām jauni un priecīgi.
Ja rakstītu atmiņu grāmatu, tad
arī laikam visu neietvertu, daudz
laba nesusi katra diena, arī reizēm
rūpes un bažas par bērniem. Kā lai
nedomā par 5.klases puisēnu, kas
1.stundā uz gramatikas grāmatas
uzliek galvu un guļ, jo cēlies 5:00
no rīta, pa ziemas ceļu bridis 5 km
līdz skolēnu autobusam. 12.klasē
viņš man teica: «Skolotāj, kāpēc Jūs
par mani cīnāties?» Es atteicu: «Tu
vēl nezini, ko nozīmē izglītība un
dzīve.»
Esmu pateicīga kolēģiem Valkas
ģim nāzijā, no katra esmu kaut ko
guvusi. Kopā strādāts gan garajās
biešu vagās, gan rudens talkās kartupeļu laukos. Daudz pieredzēts,
pārdzīvots...
Kad saziedējušas 1.septembra
gladiolas un asteres, sveicinu savus skolotājus. Noliecu galvu savu
skolotāju piemiņai. Vēlu jaunajiem
iekarot bērnu sirdis, rast viņos spēku strādāt radoši, būt taisnīgiem
un godīgiem. Tās ir vērtības, ko
skolēni neaizmirst. Esiet cīnītāji
par jaunajām sirdīm un viņu mīlestību!
Vecākus aicinu būt savu bērnu
draugiem,
saviem
bijušajiem
audzēkņiem novēlu vienmēr būt
taisnīgiem, gudriem, uzņēmīgiem,
mīlēt ģimeni un jaunību. 
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Valkas novada domes 29.janvāra sēdes lēmumi
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 «Grozījumi 2014.gada
27.februāra saistošajos noteikumos
Nr.10 «Valkas novada domes 2014.
gada ziedojumu un dāvinājumu
budžets»».
• Apstiprināt Valkas novada domes administrācijas un iestāžu
amatu sarakstus, darba algu likmes un darba algu likmes ar samazinājumu uz nenoteiktu laiku.
• Noteikt atlīdzību Valkas novada
domes deputātiem par deputāta
pienākumu pildīšanu 6,50 eiro par
vienu nostrādāto darba stundu un
komisiju locekļiem par darbu komisijās 6,50 eiro par vienu nostrādāto darba stundu. Noteikt atlīdzību komisiju locekļiem, kuri vienlaicīgi veic komisijas sekretāra
(protokolista) pienākumus, par

darbu komisijās 7 eiro par vienu
nostrādāto darba stundu.
• Piešķirt no Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta
53 792,00 eiro nevalstiskajām organizācijām.
• Piešķirt Meža dienu pasākumu
norisei Valkas novadā, maksai par
atkritumu izvešanu, koku, daudzgadīgo stādījumu at jaunošanai un
puķu stādu iegādei, BIO pārvietojamo tualešu iegādei, vides sakārtošanai (Valkas pilsētas rotaļu laukuma žoga at jaunošana, Valkas
pilsētas liepu vainagu veidošana,
In fopaviljona un mežinieku mājas
apkārtnes, represēto piemiņas vietas sakopšana Kārķu pagastā, slūžu remonts Ērģemes pagastā), automašīnas iegādei notekūdeņu savākšanai, strūklakas ierīkošanai

un gulbju mītnes uzstādīšanai Valkas pilsētas dīķī. Kopā visiem pasākumiem izlietot EUR 63 378.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 «Valkas novada domes
2015.gada pamatbudžets».
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 «Valkas novada domes
2015.gada speciālais budžets».
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 «Valkas novada domes
2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets».
• Konceptuāli atbalstīt aizņēmumu ņemšanu:
– investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu in frastruktūras un
materiālās bāzes uzlabošanai;
– investīcijām Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo transporta līdzekļu iegādei;

– izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai.
• Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.1 «Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
«Pasaciņa» nolikums».
• Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.2 «Valkas ģimnāzijas nolikums».
• Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
sadali Valkas novadā no 2015.gada
1.janvāra līdz 31.augustam.
• Par Mierkalna tautas nama vadītāju iecelt Eviju Zemi. 

Informācija par Valkas novada attīstības programmas
1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
Teksts: Kristīne Salniņa, Valkas novada domes Teritorijas plānošanas daļas
teritorijas plānotāja

S

askaņā ar 2015.gada 18.februāra Attīstības lietu komitejas lēmumu (protokols Nr.1,1.§.) «Par Valkas novada
Attīstības programmas 2015. –
2022.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai
apspriešanai» uz kārtējo domes
sēdi tika virzīts jautājums par attīstības programmas 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai.
Saskaņā ar augstāk minēto tiek
plānots organizēt novada attīstības
programmas 2015. – 2022.gadam 1.
redakcijas sabiedrisko apspriešanu.
Attīstības programma ir vidēja
termiņa plānošanas, kas noteiks

novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus,
uzņēmējus, izglītības, veselības,
sociālās aprūpes, transporta, vides
aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī
citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem 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 iepazīties:
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 plānošanas dokumenti.
3) Rakstiskus komentārus un
priekšlikumus par novada attīstības programmas 1.redakciju būs
iespējams iesniegt līdz 2015.gada
Vieta
Semināra iela 9, Valka
«Pūcītes», Ērģeme, Ērģemes pagasts
Tautas nams, Kārķi, Kārķu pagasts
Saieta nams «Lugažu muiža», Lugaži,
Valkas pagasts
«Dalderi», Vijciems, Vijciema pagasts
«Luturskola», Zvārtavas pagasts

Valgā jauna bibliotēka

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

1

0.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 dienas 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. 

2.aprīlim:
3.1. novada domē, Beverīnas ielā
3, 15.kabinetā;
3.2. sūtot pa pastu uz adresi, Valkas novada dome, Beverīnas iela 3,
Valka, Valkas novads, LV-4701
3.3. elektroniski uz e-pasta adresi
kristine.salnina@valka.lv
4. Novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes tiek plānots organizēt
Valkas pilsētā un katrā pagasta
pārvaldē:
Datums
2015.gada 9.marts
2015.gada 10.marts
2015.gada 11.marts
2015.gada 12.marts

Laiks
16.00
10.00
10.00
10.00

2015.gada 16.marts
2015.gada 19.marts

10.00
10.00

Valkas bibliotēkā
atsāk sies
Bērnu rīti

Teksts: Ruta Korpa, Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

S

ākot ar
21.martu, katra mēneša trešajā sestdienā no
plkst. 11.00 līdz
12.00 Valkas bibliotēkā atsāksies
Bērnu rīti «Mazos dzijas kamoliņos satītas ir
pasaciņas».
Bērnu rīta ietvaros paredzēts
lasīt un klausīties
pasakas,
stāstus un dzejoļus vienlaicīgi dodot iespēju bērniem kopā ar vecākiem radoši izpausties. Bērniem
būs iespēja zīmēt, krāsot, veidot aplikācijas, meistarot dekorus vai vienkārši ilustrēt dzirdēto.
Uz Bērnu rītiem Valkas bibliotēkā aicināti vecāki
ar bērniem pirmsskolas un sākumskolas vecumā. 

2014.gadā
paveiktais
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At tīstības un plānošanas nodaļas
pārskats tūrisma jomā

2

014.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu vidējais apmeklētāju skaits Valkas novada tūrisma in formācijas
birojā ir pieaudzis par vidēji 1000 apmeklētājiem, kas,
salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem, ir ļoti pozitīva tendence. Pagājušajā gadā, pateicoties vairākiem nozīmīgiem un viesu labi apmeklētiem pasākumiem Valkā
un tās apkārtnē, ir novērots
būtisks viesu apmeklējuma

pieaugums.
Apmeklētāji pārsvarā interesējās par Valku-Valgu
kā dvīņu pilsētu, kur vienlaikus iespējams atrasties
divās valstīs, tomēr pārsvarā mūsu novada tūrisma informācijas birojs kalpo kā
veiksmīgs in formācijas nesējs par Latviju un Igauniju
kopumā. Latviešu iecienītākais galamērķis tāpat kā
pērn bija Tartu, bet igauņi
vēl arvien interesējas par
Cēsīm, Siguldu un Rīgu.

Ārzemnieki vairāk vaicā
pēc in formācijas par Latviju kopumā, tomēr novērots,
ka tūristi arvien vairāk sākuši interesēties tieši par
Valkas novadu un Valku /
Valgu.
Ņemot vērā, ka tūrisma
birojs parasti ir pirmā vieta
pilsētā, kur ieceļotāji mēdz
iegriezties, tad bieži vien
nākas sniegt ne vien tieši ar
tūrisma tematiku saistītu
in formāciju, bet arī cita veida in formāciju un pat sa-

Valkas māk slas
skolas pārskats
Teksts: Maruta Stabulniece

D

zīvojam dvīņu pilsētiņā, tādēļ Valkas Mākslas skolas darbība vērsta uz Valkas
un Valgas novadu kopējās
mākslas vides attīstību. Šobrīd skolā mācās 262 mazi un
lieli mākslinieki – 133 no Valkas novada un 129 no Valgas.
Mākslas skola apzinās savu sūtību, tādēļ ir atvērta kopīgai sadarbībai projektos un
aktivitātēs gan mūsu novadā,
gan Igaunijas pusē. Radošās
darbnīcas, meistarklases, kā
arī pilsētas un novada iestāžu
telpu noformēšana ir neatņemama ārpusstundu aktivitāšu sastāvdaļa.
Pagājušais gads aizvadīts
J.Cimzes 200 gadu jubilejas
zīmē. Daudzo pasākumu virkne vēlreiz lika aizdomāties
par skolotāja darba, atbildības un sūtības nozīmību nācijas kultūras un radošo spēju iedvesmošanā. Bija liels
gandarījums par krāšņo Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu konkursa izstādi,
veltītu latviešu un cittautu
kora dziesmu krājumam
«Dziesmu rota». Protams, ne
mazāk svarīgs bija kompetentās žūrijas augstais novērtējums tieši mūsu absolventu
veikumam, par ko esam ļoti
lepni.
Rudenī valsts svētku lai-

kā, sadarbībā ar Valkas novadpētniecības muzeju, Lietišķās mākslas studiju «Saulīte» un Turnas Tautas nama
aušanas pulciņu, tapa izstāde, kas bagātināja J.Cimzes
jubilejas gada noslēguma pasākumu Latvijas Biedrības
namā.
Bieži vien latvietis mēdz
uzkāpt uz paša augstākā
laukakmens un raudzīties,
kā tur izskatās tajā blakus
novadā, un kā tik tur nav,
bieži vien aizmirstot izzināt
un novērtēt paša novada vērtības – dabas skaistumu, kultūrvēstures bagātības. Ļoti
veiksmīgs un kultūrizglītojošs pasākums mākslas skolas bērniem pagājušajā gadā
bija vasaras prakse Valkas
pagastā. Sadarbojoties ar Valkas pagasta pārvaldi, iepazinām pagasta vēsturi un arhitektūras pieminekļus. Tas bija aizraujoši, mēs satikām
dažādus cilvēkus, uzklausījām viņu stāstītos teiksmainos nostāstus, ieraudzījām
skaistākos novada dabas stūrīšus. Izzinoši radošais process vainagojās ar plašu bērnu darbu izstādi, veltītu Valkas pagasta 105 gadu jubilejai
saieta namā «Lugažu muiža».
Šādi apzināmies, cik bagāti esam un cik daudz šajos
radošajos procesos var paveikt arī mazas rokas. 

dzīviska rakstura palīdzību. Izmantojot mazo pilsētu tūrisma in formācijas
centru priekšrocību, parasti
iebraucēji no citām valstīm
vēlas uzzināt arī ko vairāk
par standarta tūrisma informāciju, tādēļ sarunas nereti ieilgst un skar arī ikdienišķas tēmas.
Gada griezumā tūrisma
birojs aktīvi ir strādājis pie
ideju un priekšlikumu izstrādes un apkopošanas,
kuras gada beigās ir ﬁksē-

tas un apspriestas ar novada deputātiem un vadību.
Idejas pārsvarā saistītas ar
jaunu tūrisma piedāvājumu
izstrādes nepieciešamību,
mājražotāju un amatnieku
aktīvāku iesaistīšanu tūrisma produktu izveidē un sadarbībā, tūrisma in frastruktūras uzlabošanu, kas
kopumā sadarbībā ar citām
novadā pārstāvētām jomām
sekmētu novada progresīvu attīstību, in formatīvo
zīmju pilnveidošanu un atjaunošanu. 

Valkas novada
bāriņtiesas pārskats
Teksts: K. Briedis, Bāriņtiesas
priekšsēdētājs

A

tbilstoši bāriņtiesas kompetencei, 2014.gadā saņemti un
izskatīti:
• 123 juridisko un ﬁzisko personu iesniegumi;
• nosūtīta korespondence 610 juridiskām un ﬁziskām personām;
• saņemtas 337 atbildes vēstules uz bāriņtiesas iniciatīvas dokumentiem;
• pieņemti 35 lēmumi no tiem 1 vienpersoniskais lēmums;
• sniegti atzinumi tiesai.
2014. gadā bāriņtiesas pārraudzībā
bija 159 lietas:
• 8 lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem;
• 22 lietas par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem;
• 5 lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenē;
• 20 aizbildnības lietas;
• 4 lietas par bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā;
• 14 lietas par bērnu mantas pārvaldību;
• 21 aizgādnības lietas;
• 13 lietas par ģimenes valsts pabalsta
saņēmēja maiņu;
• 11 lietas par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē;
• 11 lietas pēc tiesas pieprasījuma pieņemtie lēmumi;
• 2 lietas par aizgādņa pienākuma pildīšanu atstātajam mantojumam vai
mantojuma pārvaldīšanu;
• 10 lietas bērnu interešu aizstāvībai
tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs.
2014.gadā Valkas novadā bija 34 bez
vecāku gādības palikuši bērni, kuru ap-

rūpi un audzināšanu vecāku vietā nodrošināja ārpusģimenes aprūpē, tajā
skaitā:
• audžuģimenē – 6 bērniem;
• aizbildņu ģimenēs – 20 bērniem;
• ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 8
bērniem.
Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības
likumā noteiktajam, pēc in formācijas
par iespējamo vardarbību ģimenē pret
bērniem, sniegta in formācija krimināllietas uzsākšanai, valsts policijai. Pārstāvētas bērnu intereses kriminālprocesā.
Sagatavoti dokumenti un nosūtīti 17
pieprasījumi Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavošanai.
Palielinājusies sadarbība ar citām bāriņtiesām un institūcijām bērnu tiesību
un interešu aizstāvībai. Sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem ģimenes tiesībās.
Regulāri in formēts Sociālais dienests
par ģimenēm, kurām nepieciešama palīdzība bērnu aprūpē un ģimenisko attiecību veidošanā ar bērniem. Pārskata gadā bāriņtiesa in formējusi Sociālo dienestu par 21 ģimeni, kurās atrodas 34 bērni
un kurām nepieciešama psihosociālā
palīdzība.
Bāriņtiesas locekļi apsekojuši un pārbaudījuši dzīves apstākļus 15 aizbildņu
ģimenēs, 17 aizgādnībā esošām personām, 8 ārpusģimenes aprūpes iestādē
dzīvojošiem bērniem, piedalījušies 34
lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs, kā arī
apmeklējuši ģimenes, par kurām saņemta in formācija, ka tajās netiek veltīta nepieciešamā uzmanība bērnu aprūpei.
2014.gada 11.septembrī Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas vecākās
inspektores Valkas novada bāriņtiesā
veica lietu pārbaudi 

Aicina uz tik šanos ar rakstnieci Marinu Kostaņecku
un mācītāju Gunti Kalmi

Teksts: Sandra Pilskalne

2

4.martā Kārķos notiks
pasākums «Ir mīlestība
pārnākusi mājās…», uz
kuru aicināti represētie un visi
interesenti.
ā ir tradīcija, ka katru gadu
martā Kārķos notiek pasākums, veltīts Golgāta ceļu gājušiem. Šoreiz tas sāksies pulksten

T

11.45 ar svētbrīdis Kārķu baznīcā,
pulksten 12.30 Svinīgs gājiens un
ziedu nolikšana pie Pelēkā akmens.
Pulksten 13.00 tautas namā tikšanās ar rakstnieci, sabiedrisku darbinieci Marinu Kosteņecku un mācītāju dr. theol. Gunti Kalmi. Viņiem abiem tuvi cilvēki ir piedzīvojuši izsūtījumu. Marina Kostaņecka tēvu pirmo reizi mūžā ieraudzīja desmit gadu vecumā, kad

viņš atgriezās no Vorkutas. Guntis
Kalme ir piedalījies daudzās Sibīrijas ekspedīcijās kopā ar Dzintras
Gekes ﬁlmēšanas grupu. Iepriekšējā vasarā viņš kopā ar šo grupu
bija Kazahstānā, vietās kur rūdas
raktuvēs strādājis arī mācītāja vecaistēvs.
Pasākuma laikā būs iespēja nopirkt Marinas Kosteņeckas grāmatu «Vēstules uz mājām», kurā ir

publicēta viņas vecāku – pianistes
Jekaterinas Kostaņeckas un jurista
Grigorija Kostaņecka sarakste vīra
izsūtījuma laikā. Nopērkama būs
arī Gunta Kalmes grāmata «Durvis uz mājām. Mācītāja pārdomas
par savas tautas vēsturi» un vairāki citi izdevumi. Būsiet visi gaidīti,
lai kopīgi domātu un runātu par
pagātni, tagadni un nākotni. 
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Vijciema tautas nams
iekaros plašākus ūdeņus

Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: publicitātes

26.

janvārī apritē ja
400 die nas kopš
Vijcie ma
tautas
nama atklāšanas tāpēc uz īsu sarunu aicināju tautas nama vadītāju Vitu Bērziņu, lai uzzinātu, kā tautas namam ir veicies šī
pe rioda laikā.

Tautas namā darbojas 8 kolektīvi, kuros iesaistījušies 87 dalībnieki. Tas ir ļoti daudz, ņemot vērā to,
ka pagastā ir deklarēti 702 iedzīvotāji, taču ikdienā uz vietas dzīvo
apmēram 550. Četros kolektīvos
aktīvi piedalās jaunieši. Trīs kolektīvi šobrīd gatavojas skatēm, divi –
konkursam, viens – izstādei, bet
teātris strādā pie jauna iestudējuma, kuram pirmizrāde būs 1.maijā.
Dalībnieku vecums kolektīvos ir
no 5 līdz 77 gadiem.
Jaunākais kolektīvs, kurš pievienojās pavisam nesen, ir rokdarbu pulciņš, savukārt Eiropas deju
grupa «Vijolītes» šoruden sirsnīgi
svinēs savu 10.dzimšanas dienu.

K

T

autas nams kā skaists kuģis
pilnās burās iet pa pasākumu jūru. Ja nopietni, tad vakaros,
kad ieslēdz fasādes apgaismojumu,
ēka tiešām atgādina kuģi ar gaismām. Notikuši vairāk nekā 40 pasākumi. Tas nozīmē, ka mēnesī vismaz trīs nedēļas nogales tautas
nams aicina uz koncertu, teātri vai
citu saietu. Gada nogalē pieslēdzāmies Vislatvijas kino punktam un
tagad kino jaunumus bauda arī vijciemieši.
Par kuģa kursu, tēlaini runājot
– šogad iziesim plašākos ūdeņos!
Vijciema tautas namā viesosies visi
vadošie Latvijas teātri, jau martā
varēsim redzēt Liepājas teātra viesizrādi, aprīlī pie mums ciemosies
Valmieras teātris, pēcāk arī teātri
no Rīgas un Daugavpils. Ieceru un
realizējamu plānu pietiek krietnam
laikam
uz
priekšu!

ā cilvēki apmeklē pasāku–
mus? Kurus apmeklē vairāk, kurus mazāk?
Daudz apmeklētāju sagaidījām
Vijas dienās, pagasta 790.jubilejā,
Vijciema muižas svētkos. Stabils,
bet neliels apmeklētāju loks ir amatierteātru izrādēm, kuras notiek
katru mēnesi. Labi apmeklē koncertus – gan profesionāļu, gan
amatieru. Mazāk apmeklē deju vakarus. Piekrītu viedoklim, ka izklaides pasākumam vajadzētu sevi
atpelnīt, taču variējot gan dārgākus, gan lētākus mūziķu grupu apmaksas variantus, tas pagaidām ir
izdevies tikai Tautas nama atklāšanas ballē.
Piedāvājumā ir gan maksas, gan
bezmaksas pasākumi, gan ieeja
par ziedojumiem. Tas apmeklētāju
skaitu neietekmē – ir bijis, ka bezmaksas pasākumā ir mazāk apmeklētāju, nekā cerēts, savukārt
pasākumā, kuram ir diezgan liela
ieejas maksa, apmeklētāju gana.

P

– ar ko šajā laikā ir bijis vislielākais gandarījums, bet par ko
tieši ot rādi – sarūg tinājums?
Vislielākais gandarījums – ir
piepildījusies mana vīzija: tautas
nams ir pieejams visiem – savs pasākums maziem ķipariem, savs
sirmgalvjiem, savs – karnevāla
pārsteigumu pilnajām maskām...
Gandarījumu sniedz arī tas, ka
– astāsti, lūdzu, vairāk par koap
mek
lētāji aktīvi iesaistās kultūlektīviem, kas darbojas tautas
ras
dzī
ves veidošanā – nāk ar idenamā.

P

jām un ierosinājumiem, kontaktiem, koordinātēm un telefonu numuriem. Tā mēs nonākam līdz Vijciemā vēl nebijušiem kolektīviem,
māksliniekiem, grupām un jaunām niansēm pasākumos. Tautas
namu ir apmeklējuši daudzi interesenti – kultūras darbinieku delegācijas, ceļotāju grupas, arī augsta
ranga politiķi – daudz jautā par atjaunošanas darbiem un sajūsminās
par zāli, skatuvi un grimētavām
Sarūgtina tas, ka jau no būvniecības sākuma daži vijciemieši paši
spļāva akā, no kuras jādzer: veltīja
celtnei nievājošus vārdus, saucot
par lopu kūti, logus – par šaujamlūkām. Pēc atklāšanas daudz kritizēja iekštelpu dizainu, vēlāk – par
jebkuru jaunumu. Ēka ir moderna,
tīra līnijās, nedaudz skandināviska
– gan ārpuse, gan iekšpuse ir rūpīgi saskaņota, balstīta uz Vijciema
brunču, Vijas upes un ziedošu kārklu sajūtām. Jauna un talantīga dizainere deva padomus, lai koptēls
būtu lakonisks, bet neapniktu apmeklētājiem. Lai telpa būtu fons,
uz kura izceļas cilvēks. Ne visi saprata šo lielisko ieceri. Un kā allaž
– pāris negatīvi noskaņotu cilvēku
saceļ lielāku troksni nekā simts pozitīvi domājoši. Tāpēc neesam galvu nokāruši, bet turpinām strādāt.
Vēl sarūgtina deju vakaru apmeklētāju attieksme – reibumā tiek

bojātas sienas, durvis, inventārs...

K

– āda ir Tava recepte pozitīvai dzīvei? Kā se vi sapurini, kad
saulei priekšā aizslīd mākonis?
«Savā privātpraksē» katram varu
izrakstīt šādu recepti: vienalga cik
tev gadu, vienmēr izdari kaut ko tādu, lai teikumu vari sākt ar vārdiem:
«tu neticēsi, es pirmo reizi...».
Drūmākās dienās sapņoju par
ceļošanu. Ja nevar kaut kur tālāk,
tad kaut vai tepat uz Lietuvu! Ja
nevar atļauties ceļot ilgāk par pāris
stundām, tad kaut vai uz Siguldu,
skatīties kamaniņu sportu!
Ja mākonis virs galvas turas ilgāk, tad sazinos ar saviem uzticamajiem draugiem, kuri māk pozitīvi uzlādēt! Saulainu dienu māk radīt mani tuvākie – mana ģimene,
mani trīs kolosālie bērni ar savām
otrajām pusītēm.

T

– avs novēlē jums Tautas nama apmeklētājiem!
Šobrīd jau ir zināmi visi šī gada
lielākie pasākumi. Novēlu, lai Jums
izdodas pēc iespējas vairāk apmeklēt šos pasākumus, lai tie spēj Jūs
iepriecināt un sniedz Jums pilnvērtīgu atpūtu!
Savukārt, apmeklētājiem, kuri
vēlas kultūras dzīvi mainīt rakstot
komentārus portālos, novēlu nebaidīties no sava īstā vārda un droši atnākt ciemos! 
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Nāc, tu atradīsi darbu šeit!

I

zprintē un paņem līdzi savu CV! Ja Tev nav iespējas
izprintēt savu CV, iekopē to
zibatmiņā (tā neaizņem daudz vietas) un dodies uz NVA stendu, kur
būs iespēja to izprintēt.
Ja neesi pārliecināts, kā pareizi
sagatavot CV, dodies pie NVA karjeras konsultanta un viņš Tev palīdzēs sagatavot gan CV, gan arī
motivācijas vēstuli.
Meklējot darbu, svarīgi pārskatīt un, ja nepieciešams, aktualizēt
savu CV.
Ja esi reģistrējies NVA kā bezdarbnieks, ņem līdzi pasi un Individuālo darba meklētāja dienasgrāmatu (tas ir svarīgi, ja šajā dienā Tavs apmeklējums NVA ﬁliālē
novirzīts uz darba meklēšanu vakanču gadatirgū).
Pie ieejas paņem vakanču gadatirgus programmu un esi in formēts par tajā notiekošo.
Stendos aplūko uzņēmumus un
viņu piedāvātās vakances. Jautā
par brīvajām darba vietām. Varbūt
uzņēmums meklē tieši Tevi!
Ja neesi izlēmis, kāds darba piedāvājums Tev ir vispiemērotākais,
apmeklē NVA kar jeras konsultantu, kurš palīdzēs Tev noteikt profesionālo piemērotību, sniegs ie-

J

Teksts: Vineta Skutāne, 11.d klases
audzinātāja

2

Profesionālās piemērotības noteikšanā;
• veikt dažādus profesionālās piemērotības testus un izdrukāt rezultātus;
• saņemsi ieteikumus un palīdzību, kā sagatavoties darba inter vijai u.c. 

012./2013.mācību gadā Valkas ģim nāzija sadarbībā ar
Valgas arodskolu uzsāka izglītības programmu, ar kuras palīdzību Latvijas jaunieši galdniecības
arodu apgūst Valgā, bet vidējo izglītību – Valkas ģim nāzijā vakarskolas
programmā. Gadu vēlāk mācīties
sāka pašreizējā 11.d klase, kurā pašlaik mācās Valkas un tuvējo novadu
16 skolēni.
Pašlaik 11.d klases puiši izmanto
visdažādākās abu pilsētu piedāvātās iespējas brīvā laika pavadīšanai
– gan sportojot, gan iesaistoties skolu un Valkas novada pašdarbības
kolektīvos. Kopumā sevi raksturo
kā labu, izpalīdzīgu un draudzīgu
klasi. Ja nepieciešams, sniedz palīdzību gan skolai, gan citām sabiedriskajām organizācijām, piemēram,
krāmējot malku Valkas Sarkanā
Krusta nodaļā. Interesanta ir pieredze, mācoties starptautiskā skolēnu
kolektīvā, Valgā. 

J.Cimzes Valkas mūzikas
skolas skanīgais vir pulis

.Cimzes 200 gadu
jubileja

Teksts: Inese Lečmane, J.Cimzes
Valkas mūzikas skolas direktora v.i.

J

auna gada sākums ir
laiks, kad iz vēr tējam iepriekšējā gadā pada rīto
un pārdomājam to, ko gribam
pada rīt nā ka majā. 2014.gads
J.Cimzes Valkas mūzikas skolā ir bijis dažādiem notikumiem bagāts.

P

teikumus un palīdzēs sagatavoties darba intervijai, būs iespēja veikt piemērotības testus un izdrukāt tos.
Noteikti apmeklē Prezentāciju telpu, kur darba
devēji iepazīstinās ar savu uzņēmumu, darba apstākļiem un piedāvāto vakanci.
NVA stendā iegūsi arī
plašu in formāciju un konsultācijas par:
• par pakalpojumiem bez
-darbniekiem un darba
meklētājiem;
• par apmācību un nodarbinātības iespējām;
Latvijā plašāko CV un
vakanču datu bāzi – CV
un
vakanču
portāls
http://cvvp.nva.gov.lv/ ;
• par darba devēju pieteiktajām vakancēm reģionā;
• par darba un dzīves apstākļiem
Latvijā un ES/EEZ valstīs.
Izmanto NVA karjeras konsultanta konsultācijas klātienē, kas
palīdzēs Tev:
CV un/vai motivācijas vēstules
sagatavošanā;

Valkas
jaunieši arodu
apgūst Valgā

ēc daudziem gadiem skola
beidzot ir sagaidījusi lielas
pārvērtības. Pateicoties Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un Valkas novada pašvaldības ﬁnansiālajam atbalstam, skolā tika veikti vērienīgi remonta darbi – jauno mācību gadu 126 skolas audzēkņi uzsāka gaišās, siltās un mājīgās telpās.
Lai gan darāmā vēl ir daudz, ir
prieks par paveikto un liels paldies
visiem, kas palīdzēja notikt šīm

pārvērtībām.
Neskatoties uz neērtībām, ar
kurām nācās sadzīvot skolas remonta laikā, pateicoties pedagogu
ieguldītajam
darbam,
skolas
audzēkņiem bija plašas iespējas
piedalīties daudzos koncertos, konkursos un festivālos.
Aizvadītā gada lielākie sasniegumi skolā ir diviem vijoļspēles
programmas audzēkņiem un viņu
skolotājai Liesmai Freibergai. Valsts
konkursa III kārtā savā grupā Rūdolfs Miķelsons ieguva II vietu, bet
Elza Zane Zirne mājās pārveda Atzinības rakstu. Tie ir ļoti lieli mūsu
skolas audzēkņu panākumi, kuri
tika sasniegti ar ilgstošu, neatlaidīgu darbu, tam ziedojot visu savu
brīvo laiku.
Savukārt Valsts konkursa dziedāšanā II kārtā labus rezultātus
uzrādīja skolotājas Tat janas Tīrumas kora klases audzēknes – Melisa Smilga ieguva otro vietu, bet
trešo vietu – Adrija Lija Stepiņa.
Lai ar panākumiem piedalītos
prestižajā Latvijas mūzikas skolu
pūšamo un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā, kas katru gadu
notiek Mūzikas akadēmijā Rīgā, ļoti lielu darbu ar saviem audzēkņiem ieguldīja skolotājs Guntis
Freibergs. Abiem brāļiem Mārtiņam Rihardam Mazuram un Mikam Robertam Mazuram godam
nopelnītā III vieta.
Visus audzēkņus nevar sagatavot valsts konkursiem, tāpēc, skolas pedagogi izmanto iespēju ar saviem audzēkņiem piedalīties mazāka mēroga konkursos, kurus organizē dažādos Latvijas reģionos.

Akordeona nodaļas bērni ar savu
skolotāju Āriju Tomiņu pabija vairākos konkursos un festivālos –
Ogrē, Cēsīs un Madlienā, bet skolotājas Ineses Lečmanes un Tat janas Tīrumas kora klases meiteņu
balsis pieskandināja A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas mājīgo zāli.
Savukārt klavieru nodaļas skolotājas Nadežda Taņicina un Velta Ispravņikova ar savām audzēknēm
piedalījās Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursā Siguldā.
Pagājušais gads kultūras dzīvē
bija īpaši nozīmīgs, jo ne tikai mūsu novadā, bet arī valsts mērogā tika atzīmēta Jāņa Cimzes 200.dzimšanas diena. Šim notikumam par
godu tika organizētas arī 35.Cimzes dienas, kurās izskanēja trīs lieli
koncerti. Viens no vērienīgākajiem
bija Starptautiskais instrumentālo
trio festivāls, kas vienkopus sapulcināja lielu skaitu jauno mūziķu ne
tikai no Latvijas, bet arī no Radvilišķu Mūzikas skolas Lietuvā. Tas
ir apsveicami, jo tikai kopā muzicējot veidojas ciešākas draudzības
saites gan starp skolotājiem, gan
audzēkņiem.
Cimzes dienu noslēguma koncertā «Skani, mana tautas dziesma» goda vietā tika celta tautas
dziesma. Mūsu skolas audzēkņi un
skolotāji cenšas saglabāt šo vērtību
un ar daudzveidīgajiem priekšnesumiem pierādīt saviem klausītājiem, ka tautas dziesma ir visu
dziesmu sakne un tai ir jābūt mūžīgai. Gatavojoties dižā skolotāju
skolotāja 200 gadu jubilejai, skolā
notika arī atklātā nodarbība mūzikas literatūrā. Skolotāja Aivara Trē-

ziņa motivēti, vecāko klašu audzēkņi bija sagatavojuši prezentācijas
par J.Cimzes dzīvi un darbību.
Ir patiesi liels prieks, ka līdz šim
skolā esam saglabājuši daudzas
skaistas koncertu tradīcijas – Mūzikas diena Jāņa baznīcā Valgā,
Latvijas dzimšanas dienas koncerts, Adventes koncerti skolā un
Kārķu baznīcā, koncerts «Muzicē
zēni», kā arī visu skolas pedagogu
un viņu audzēkņu muzicēšana
koncertu ciklā «Muzikālās trešdienas». Līdz ar to ir izveidojies arī zināms mūsu koncertu klausītāju
loks. Paldies viņiem par sirsnīgajiem aplausiem!
Lai uzskaitītu visus pasākumus,
kuros aizvadītajā gadā ir koncertējuši J.Cimzes Valkas mūzikas skolas audzēkņi, būtu nepieciešams
uzrakstīt vēl vienu rakstu, tāpēc es
gribu pateikt lielu paldies visam
pedagogu kolektīvam par ieguldīto darbu un skolas audzēkņiem par
centību mācībās un atsaucību «griežoties» skanīgajā mūzikas virpulī.
Rosīgi un cerīgi skolā ir sācies
arī 2015.gads. Šobrīd notiek intensīva gatavošanās pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles
Valsts konkursa II kārtai, Vidzemes reģiona mūzikas skolu solo
dziedāšanas konkursam «Vidzemes cīrulīši», kā arī 29.Starptautiskajam jauno pianistu konkursam
Valmierā.
28.janvārī plkst. 17.30 notika pirmais koncerts ciklā «Muzikālās
trešdienas» – «Skan akordeons».
Visi laipni aicināti arī jaunajā
gadā apmeklēt pasākumus J.Cimzes Valkas mūzikas skolā! 

14

Tautasdziesmu pēcpusdiena
«Uz saulīti gavilēju!»

S

estdien, 21.martā plkst.
15.00 Valkas kultūras namā notiks Vidzemes senioru koru Tautasdziesmu pēcpusdiena «Uz saulīti gavilēju!».
oncertā uzstāsies kori
«Mežābele» (Smiltenes novada kultūras pārvalde), «Ābele»
(Cēsu kultūras centrs), «Gāle» ( Siguldas pilsētas kultūras nams),
«Atblāzma» (Inčukalna pagasta
Tautas nams), «Sudrablāse» (Valmieras kultūras centrs), «Dziesmu
rota» (Valkas pilsētas kultūras
nams) un Tukuma kultūras nama
jauktais koris.
Koru koncertu ar savu uzstāšanos papildinās Valkas pilsētas
kultūras nama senioru deju kolektīvs «Zelta rudens» un senioru
dramatiskais kolektīvs.
Ar dziesmām sauksim saulīti
iesildīt ritumu gan sevī, gan dabā!
Ieejas maksa EUR 1. 

K

V
I

zstādē var piedalīties jebkurā
žanrā strādājoši mākslinieki ar
vienu darbu, kas līdz šim nav eksponēts. Muzejs aicina piedalīties māksliniekus, kas dzīvo vai ir kā citādi
saistīti ar Valkas novadu.
Lūdzam izstādei darbus iesniegt
līdz 2015.gada 23.martam darba dienās plkst. 8.00 – 17.00 Valkas novadpētniecības muzejā – Valkā, Rīgas ielā 64.
Izstāde «Vieglāk nebūs» tiks eksponēta muzeja Izstāžu zālē no
28.marta līdz 10.maijam.

ņas par vecākiem. Ieejas maksa
EUR 2, skolēniem un pensionāriem
EUR 1,50, represētajiem – brīva.
Plkst. 16.30 Lugažu stacijā notiks komunistiskā genocīda atcerei veltīts piemiņas brīdis.
Autobuss uz Lugažu staciju no
aties Valkas pilsētas kultūras nama plkst. 16.20.
Ap plkst. 17.00 Bērnu un jauniešu centrā «Mice» represētie tiek
aicināti uz atmiņu pēcpusdienu pie
tējas tases. «Mices» teātra pulciņš
rādīs Raiņa dzejas kompozīciju
«Trīs vērtības kā stīgas vibrē...». 

Māk slinieces Brigites
Tut telmanes darbu izstāde

V

Izstādes atklāšana paredzēta 2015.
gada 28.martā plkst. 15.00.
Lai apzinātu un vienotu novada
māksliniekus, kā arī rosinātu viņus
radošam darbam, Valkas novadpētniecības muzejs regulāri rīko izstādes. Parasti visi vienkopus tiek aicināti uz tradicionālo izstādi pavasarī.
Pirmā Valkas rajona mākslinieku
darbu izstāde notika 1993.gadā Valkas mākslas skolā, pēc tam kad ar
Cimzes fonda atbalstu Valkas rajona
mākslinieku grupa kādu laiku strādāja Latvijas Mākslinieku savienības
jaunrades namā Dubultos Jūrmalā.
Turpmākās izstādes rīko Valkas novadpētniecības muzejs.
Tuvāka in formācija – muzeja speciāliste Ligita Drubiņa: tālrunis: 647
22198, e-pasts: muzejs@valka.lv 

4.martā J.Cimzes Valkas (frizētava) stila vokālais kvartets
mūzikas skolā notiks vokā- «Harmonija Rīgai» (Harmony 4 Rilo ansambļu un Valkas no- ga).
Barbershop mūzikas stils ir radies
vada koru koncerts – skate.
20.gs sākumā ASV. Tas ir četrbalsīgs
ās mērķis ir nodrošināt vokālo vokālā izpildījuma veids, kurā tiek
ansambļu un koru muzicēša- izpildītas izklaidējošas, sadzīviskas
nas tradīciju tālāku attīstību, veicināt dziesmas. Stila nosaukums norāda
māks-liniecisko meistarības izaug- uz tā izcelsmi – šāda veida dziedāšasmi, apzināt kvalitatīvo sastāvu, kā na sākumā notikusi frizētavās.
arī rosinat sabiedrības interesi par
Četri kungi – Ārijs Šķepasts, Arvokālo un kora mūziku.
nis Miltiņš, Aldans Milzarājs un SalSkatē piedalīsies mūsu novada vis Sprūžs – ar savu profesionalitāti
kori un vokālie ansambļi, kā arī vo- priecē ne tikai Rīgas un Latvijas klaukālie ansambļi no kaimiņu nova- sītājus, bet viņu balsis skanējušas arī
diem, kuri vēlas savu sniegumu pa- aiz mūsu valsts robežām. Kolektīva
rādīt ne tikai klausītājiem, bet arī zi- repertuārā ir gan tipiskas barbernošiem mūzikas speciālistiem.
shop dziesmas (jau sākotnēji kompoUzaicinātie eksperti Valmieras un nētas šādai dziedāšanai), gan arī paValkas koru apriņķu virsdiriģents šu dalībnieku aranžētas latviešu poIvars Cinkuss un virsdiriģents Ārijs pulārās dziesmas (Meldermeitiņa,
Šķepasts.
Dzīvīte, dzīvīte) un pasaules hīti, tai
Profesionālās izaugsmes veicinā- skaitā «Queen» slavenā «Bohemian
šanas nolūkā pēc vokālo ansambļu Rapsody».
un koru snieguma koncertēs Valkā
Mūzikas atbalstītāji un intresenti
vēl nedzirdēta mūzikas stila izpildī- tiek gaidīti plkst. 14.00 ieeja brīva, ikjuma – Rīgas Kultūras un atpūtas viens aicināts ziedot mērķim «Latvicentra «Imanta» vīru «barbershop» jai 100». 

T

T

rešdien, 25.martā Valkā
tiks pieminēta diena,
kas Lat vijas vēsturē iezīmēta sēru krāsā – Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas diena.
lkst. 15.00 Valkas pilsētas
kultūras namā būs iespēja
kopīgi pārskatīt traģiskos vēstures
notikumus un kavēties atcerē, noskatoties režisores Dzintras Gekas
dokumentālo ﬁlmu «Kur palika tēvi?» – skarbas un dvēseli dedzinošas uz Sibīriju aizvesto bērnu atmi-

Vokālo ansambļu un Valkas
novada koru koncerts – skate

1

Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena Valkā

P

Valkas novada
māk slinieku darbu izstāde

alkas novadpētniecības
muzejs organizē Valkas
novada
mākslinieku
darbu izstādi. Šogad 16. reizi. Tās
nosaukums un devīze ir «Vieglāk
nesanāks».

Kultūras dzīvē

Nr. 64 2015.gada 25.februārī

alkas novadpētniecības muzeja
Izstāžu zālē no
14.februāra līdz 21.mar tam
mākslinieces Brigites Tuttelmanes (Brigit te Tüttelmann; Vācija) darbu izstāde «Patiesības šķaut nes».
ācu mākslinieces Brigites
Tuttelmanes
(Brigitte Tüttelmann) izstādē
«Patiesības šķautnes» redzami darbi, kas gleznoti ar akrilu uz metāla plāksnes, kā
arī zīmējumi ar ogli, pasteļkrītiem.
Māksliniece regulāri piedalās izstādēs Vācijā – Brēmenē (Bremen), Zīke (Syke),
Osterholca – Šarmbeka (Osterholz – Scharmbeck), Gerlingā (Gerling) un citās pilsē- Brigite Tuttelmane. Pašportrets
darbībā ar Madonas novadpēttās. B.Tuttelmane dzimusi un
niecības un mākslas muzeju.
joprojām dzīvo Brēmenē.
Izstāde apskatāma līdz 21.
Gleznotāja atzīst, ka viņu ļoti
iedvesmo arī Latvijas ainava, jo martam: pirmdienās – piektdieviņa regulāri piedalījusies «Lais- nās plkst. 10.00 – 17.00, sestdienās
mas» plenēros un noslēguma plkst. 10.00 – 16.00.
Ieejas maksa: 0,71 €, pensiskatēs Madonas novadā.
Izstāde uz Valku atceļojusi sa- onāriem, studentiem, skolēniem
0,28 €. 

V
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Nr. 64 2015.gada 25.februārī

Šogad Valkā atklās vērienīgu
laik metīgās māk slas izstādi

Nav tava roka piekususi dot,
Un tava sirds nav piekususi starot.
(V.Strēlerte)

Valkas pilsēta

Doniks Vladimirs 01.03., Zinaida Kiseļeva
01.03., Maija Medne 01.03., Mihails Tūle
02.03., Jekimova Anna 03.03., 03.03. Nadežda
Avilova, Afanasjeva Ludmila 03.03., Bernade
Barane 04.03., Ineta Koopa 05.03., Kārlis Bērziņš 05.03., Ansis Žīgurs 05.03., Ludmila Sisojeva 07.03., Intars Ģērmanis 07.03., Dace Bratka 07.03., Mudīte Grase 10.03., Aivars Zelčs
10.03., Daiga Purgale10.03., Zinaida Ulanova
10.03., Spodra Sproģe 13.03., Ludmila Molčanova 13.03., Aleksandrs Krjačkovs 13.03., Artūrs Bojārs 13.03., Agita Mežecka 14.03., Marija Strigina 14.03., Donats Lipovskis-Mekšs
14.03., Mudīte Lorence 15.03., Guntis Pētersons 16.03., Daina Večka 16.03., Ludmilla Tirne 17.03., Skaidrīte Grigone 18.03., Kārlis
Bernards 19.03., Līga Mihailova 20.03., Ārijs
Engers 21.03., Arnis Kurlavs 21.03., Jānis
Krūkliņš 21.03., Miervaldis Ozols 21.03., Inguna Bodniece 23.03., Mirdza Viļčevska
23.03., Anita Mīlīgā 24.03., Jānis Kalniņš
25.03., Aleksejs Malika 25.03., Arnis Ontensons 26.03., Vitālija Voliņa 28.03., Aivars Rullis 28.03., Gunta Gudriniece 28.03., Talivaldis
Olsevskis 28.03., Modris Eglītis 29.03., Inga
Eglīte 29.03., Lolita Čabana 29.03., Andrejs
Šaka 30.03., Rita Ivanova 31.03.

Ērģemes pagasts

Rasma Jansone 2.03., Lidija Dreijere 5.03., Dace Avota 4.03., Inta Iesalniece 9.03., Ligita Cīrule 20.03., Ramils Jevsejenko 25.03., Valdis
Gredzens 26.03., Marita Liepiņa 27.03., Jānis
Ruks 28.03.

Kārķu pagasts

Ivars Pilskalns 02.03., Nellila Tauriņa 23.03.,
Valentīna Zemcova 23.03., Iveta Keiša 25.03.,
Ozola Māra 27.03.

Valkas pagasts

Georgijs Melderis 01.03., Vizma Utkina 02.03.,
Vīgants Dudelis 02.03., Tālis Lārmanis 03.03.,
Anna Pole 07.03., Ausma Zandersone 12.03.,
Valentīna Dubova 27.03.
Sveicam 17.03. Gaigali Haritinu 101 gada
jubilejā!

Vijciema pagasts

Jānis Mergins 02.03., Līga Brūviņa 04.03., Ritvars Krūmiņš 13.03., Juris Lūss 21.03., Aldis
Jurjāns 23.03.

Zvārtavas pagasts

Linde Gilda 2.03, Velta Karlsone 15.03, Milija Melanija Grīvina 19.03.
Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un
«pusapaļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem.)

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā no 16.01.2015. līdz
15.02.2015. reģistrēti:

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

«Bien nāles nosaukums atspoguļo dziļu
domu, jo, neskatoties uz to, ka valstī apskatāmas simtiem izstādes, samērā liela daļa sabiedrības mākslas darbus neuzskata par vērtību. Tāpēc šāds starptautisks kultūras projekts Valkā ir ļoti nozīmīgs» – tā – A.Ikšelis.
Plašā ekspozīcija un katra mākslinieka individuālās pasaules redzējums atklās mākslas neierobežotās iespējas. 

Aicina pieteikt pretendentus
Jāņa Cimzes balvai

Teksts: Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

V

alkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa
aicina izvirzīt, Valkas novada izglītības iestādes, kā arī ikvienu novada iedzīvotāju, pretendentus 2015.gada Jāņa Cimzes balvai, līdz 25.jūnijam Valkas novada domes
priekšsēdētāja sekretariātā Beverīnas ielā 3,
Valka, Valkas novads, LV-4701.
Šis mirklis piepildīts,
Šis mirklis svēts man bija –
Mans skolotājs
Man atkal mīļi pasmaidīja.
(Gunta Micāne)

Sveicam Kārķu skolas bijušo skolotāju

Spodru Sproģi 90 gadu jubilejā!
Veselību un dzīvesprieku!
Kārķu pagasta pārvalde

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

«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4300 eks.

2

015.gadā no 1.maija līdz 30.septembrim Valkas pilsētas kultūras nama
izstāžu zālēs norisināsies Starptautiskā mākslas un kultūras bien nāle «Dzīve», kuras ietvaros atklās arī apjomīgu laikmetīgās
mākslas izstādi «Es zinu, jūs, pusvientulīgie
garā.»
Izstāžu kompozīcija būs veidota kā pētījums, kuru pamata tēma – aktualizēt latviešu
literātu un politiķu Raiņa un Aspazijas biogrāﬁjas metus, viņu personības un ieguldījumu kultūrā, būvējot vai nojaucot robežas
starp izdomājumiem un īstenību.
Šajā starptautiskajā izstāžu kopīgajā projektā piedalīsies mākslinieki no Igaunijas,
Lietuvas, Francijas, Krievijas, Ungārijas un
Latvijas, kuri izstādes pētījumu tēmas atklās
ar gleznu, graﬁku, porcelāna darbu, tērpu
ekspozīciju un instalāciju palīdzību.
«Pirmkārt, izstādes pamats ir mākslas darbi, kuri ekspozīcijā mijiedarbosies ar Raiņa
dzīves laikā nepublicētajiem dzejoļiem», izstādes konceptu atklāj tās kurators Aivars Ikšelis. «Protams, mākslinieki nav speciāli gleznojuši darbus šai izstādei, bet viņu atainotais
saplūst ar Raiņa dzejas rindām un domu
graudiem».
A.Ikšelis akcentē, ka izstādē īpaša vieta
būs atvēlēta Aspazijas dzīves gājumam. «Domāju, ka Aspazija mūsu sabiedrībā nav līdz
šim brīdim novērtēta. Neskatoties uz Raiņa
ģenialitāti, viņš tomēr darīja viņai pāri. 20. un
30.gados Aspazija zināmā mērā savas ekstravagances un feministisko uzskatu dēļ bija no
sabiedrības izstumta», uzskata izstādes kurators.

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.
(M.Jansone)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
kolēģei Elitai Lullei,
tēvu pavadot mūžībā.
SIA INTRAC Latvija kolektīvs

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

Balvu var iegūt par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā
un izglītošanā, kā arī par zinātniskās pētniecības darba vadīšanu un/vai organizēšanu.
Jāņa Cimzes balvā ietilpst diploms un vienreizējā stipendija. Tiks piešķirtas ne vairāk kā
2 balvas.
Svi nīga balvas pa sniegša nas ceremonija
notiks Jā ņa Cim zes dzim ša nas dienā 3.jū lijā Val kas Novadpēt nie cības mu ze jā. 

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

Aizvadīti mūžībā
Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā

16.01.2015. līdz
15.02.2015. reģistrēti:

15 mirušie – Zutis Hugo (1927.), Pošeika
Milda (1927.), Sidorova Ņina (1937.), Mjursepa Jekaterina (1924.), Ziediņa Aija Maiga
(1933.), Valujeva Aiga (1973.), Jupatovs Viktors (1934.), Rudītis Uldis (1936.), Ivanovs
Anatolijs (1948.), Čuﬁstovs Grigorijs (1938.),
Eglīte Ausma (1951.), Miglava Anna (1927.),
Simsons Kārlis (1937.), Tjutikovs Jevgeņijs
(1943.), Skraustiņa Dzidra (1938.).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707489
e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

Valkas novada dome

Iespiests tipogrāﬁjā
«LATGALES DRUKA
Datorgraﬁka: Mākslinieku un
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka»
Reģ. nr. 40008089643,
e-pasts: info@paradizessnibis.lv

Valkas novada aﬁšu stabs
Valkas novadā

ValCenkastrānolavajādabibliotēkā Vijciema pagastā

sētas kultūras
Valnakasma pilpasākumi

• 7.mar tā plkst. 11.00 lielajā zālē –
2.Kūku konkurss. Ieeja: EUR 1,50;
ģimenes biļete – EUR 3.
• 14.martā no plkst. 9.00 līdz 15.00
lielajā zālē – Livonijas darba tirgus
Valka – Valga 2015. Ieeja bez maksas.
• 15.mar tā plkst. 16.00 lielajā zālē
– Dienvidigaunijas mūzikas skolu
sim foniskā orķestra «Livonija» koncerts. Ieeja: ziedojums.
• 21.mar tā plkst. 15.00 lielajā zālē
– senioru koru Tautasdziesmu pēcpusdiena «Uz saulīti gavilēju!». Ieeja: EUR 1.
• 22.martā plkst. 18.00 «Euphony»,
Keitas Ontensones un stīgu kvarteta «KVARTZ» koncerts. Ieeja: 5 EUR;
skolēniem – EUR 3.
• 25.mar tā plkst.15.00 lielajā zālē –
režisores Dzintras Gekas dokumentālā ﬁlma «Kur palika tēvi?». Ieeja:
EUR 2, skolēniem un pensionāriem
– EUR 1,50; represētajiem – brīva.
• 25.mar tā plkst. 16.30 Lugažu stacijā – komunistiskā genocīda upuriem veltīts piemiņas brīdis. Autobuss – plkst. 16.20 no Valkas pilsētas kultūras nama;
ap plkst. 17.00 – BJC «Mice» zālē –
Atmiņu pēcpusdiena represētajiem.
• 27.mar tā plkst. 17.00 lielajā zālē
– XI Lat vijas skolu jaunat nes dziesmu un deju svētku ieskaņu koncerts. Ieeja: EUR 1.
• 27.martā no plkst. 10.00 līdz 14.00
TLMS telpā (ieeja no pagalma) –
Vislatvijas akcija «Satiec savu
meistaru!». Dažādas aušanas tehnikas.
• 28.martā no plkst. 12.00 līdz 16.00
TLMS telpā (ieeja no pagalma) –
Vislatvijas akcija «Satiec savu
meistaru!». Dažādas aušanas tehnikas.
• 28.mar tā plkst. 16.00 lielajā zālē
– Valkas un Valgas amatiermākslas
kolektīvu koncerts «Satikšanās pavasarī». Ieeja: EUR 2 eiro, skolēniem
– EUR 1.
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09.kabinets

• No 2. līdz 31.mar tam – izstāde
«Gads aiz gada kabatā»: kabatas kalendāru kolekcija.
• No 2. līdz 31.mar tam – izstāde
«Aiz miņu miņām skan atkal tie
vārdi»: dzejniecei Aspazijai – 150.
• No 16. līdz 30.mar tam – Ilzes
Brices gleznu izstāde «Mans krāsainais radītprieks».
• 25.martā – pasākums Valkas pamatskolā «Datu kontrole – kas notiek
ar maniem datiem internetā». Lektore Dace Skadiņa, ES parlamenta informācijas biroja Latvijā pārstāve.

L

ugažu muižā

• 27.mar tā plkst 18.00 – amatierteāt ra «Rūdis» pirmizrāde Andra Niedzviedža lugai «Viņa ir īstā, muterīt!» Ieejas maksa:, pensionāriem
EUR 1.
• 28.mar tā plkst 19.00 – Saieta nama «Lugažu muiža» jauktā vokālā
ansambļa jubilejas koncerts – «Mēs
mīlam mūziku no nošu atslēgas līdz
pēdējai notij». Īpašie viesi no Valmieras kultūras centra. Ieeja uz pasākumu EUR 1,50. Pēc koncerta atpūtas vakars ar 80-to gadu mūziku
pie galdiņiem.

Kārķu pagastā

• 1.mar tā plkst. 9.00 – zolītes čempionāts.
• 7.martā plkst. 18.00 – pasākums
«Krāsaini tērpi, puķes un dziesmas».
• 15.mar tā plkst. 9.00 – zolītes
čempionāts.
• 21.mar tā plkst. 11.00 – koncerts
«Mazais dziedātājs».
• 22.mar tā plkst. 9.00 – zolītes
čempionāts.
• 24.martā pasākums «Ir mīlestība
pārnākusi mājās…»
plkst. 11.45 Svētbrīdis Kārķu baznīcā;
plkst. 12.30 ziedu nolikšana pie
Pelēkā akmens;
plkst. 13.00 tautas namā tikšanās
ar rakstnieci, sabiedrisku darbinieci Marinu Kosteņecku un mācītāju
dr. Gunti Kalmi.
• 25.mar tā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts
pasākums.
• 28.mar tā plkst. 19.00 – koncerts
«Dziesma manai paaudzei», vada
Normunds Jakušonoks;
plkst. 22.00 – balle, spēlē grupa
«Karakums».

• 8.mar tā plkst. 15.00 Liepājas teātra
dziedošo aktieru grupas «Aģenti» koncerts. Labi pazīstamas, tautā iemīļotas
lat viešu un ārzemju komponistu dziesmas dzied Edgars Pujāts, Armands Kaušelis un Marģers Eglinskis. Īpašs sveiciens visām dāmām 8.martā!
• 14.mar tā plkst. 22.00 viesojas grupa
«Apvedceļš».
• 17.mar tā plkst. 19.00 izstādes «Vijas

raksti» atklāšana.
• 26.mar tā plkst. 19.00 viesojas amatierteātris «Randiņš» ar izrādi «Karlsons
ir labākais». Režisore Zina Bērza.
• 28.mar tā Jaunāko ﬁlmu vakars.
Plkst. 17.30 animācijas ﬁlma pieaugušajiem «Akmeņi manās kabatās», režisore Sig ne Baumane.
Plkst. 19.00 mākslas ﬁlma «Spēlmanis», režisors Igns Jonīns.

• 6.martā plkst 10.00 Luturskolā Pavasara izstādes «Dzeltens – mana mīļākā
krāsa» atklāšana. Lai piedalītos, lūdzam
atnest priekšmetus dzeltenā krāsā (trauki, lakati, salvetes, dekori, utt). Priekšmetus izstādē gaidām līdz 5.martam
pagasta pārvaldē. Rīko biedrība «Atrodi laiku sev».
• 6.martā no plkst. 10.00 Zvārtavas pagasta bibliotēkā Pankūku radošā darbnīca. Pankūku cepšana, jaukšana, de-

gustēšana. Aicināti visi gan ar savām
pankūku receptēm, gan bez tām.
• 8.martā plkst. 10.00 Zvārtavas pagasta Luturskolā Zolītes turnīra 6.kārta.
• No 12.februāra līdz 16 martam Zvārtavas pagasta bibliotēkā bibliotekāres
Inetas Namnieces Govju kolekcija. Govis ir izgatavotas no koka, plīša, keramikas, plastikāta. Mazie lasītāji var iepazīties arī ar literatūru par govīm.

• 6.martā plkst. 20.00 Valkas ģimnāzijas
sporta hallē Latvijas 22.čempionāts ﬂorbolā vīriešiem 2.līga – FK Valka - Rēzeknes BJSS.
• No 7. marta līdz 8.martam Valkas novada BJSS G.Priedīša, Gaidas un Valtera
Gustoņu atceres turnīrs.
• 7.martā plkst. 10.00 Turnas tautas namā šautriņu mešanas turnīrs «Turnas
kauss 2015».
• 7.martā plkst. 10.00 Vijciema sporta
zālē sacensības badmintonā dubultspēlēs un dambretē.
• 7.martā plkst. 11.00 Saieta namā «Lugažu muiža» Sieviešu dienas galda spēļu
turnīrs.
• 8.martā plkst. 9.00 Kārķu tautas namā
Zolītes čempionāts.
• 10.martā Kārķu sporta namā Tautas
bumba (2002.g. dz. un jaunāki) un netradicionālās stafetes (2001. – 2005.g.dz.).

• 14.martā Valkas ģimnāzijas sporta
hallē Valkas novada čempionāts šautriņu mešanā un badmintonā 2015.
• 21.martā Kārķu sporta namā Ceļojošā
kausa izcīņa tautas bumbā sievietēm.
• 21.martā Vijciema sporta zālē Sacensības badmintonā dubultspēlēs un dambretē.
• 21.martā Valkas novada BJSS Valkas
čempionāts «Fišera šahs».
• 21.martā plkst. 10.00 Mierkalna tautas
namā Zvārtavas novusa karalis.
• 22.martā plkst. 09.00 Kārķu tautas namā Zolītes čempionāts.
• No 28.marta līdz 29.marta Valkas novada BJSS Valkas novada čempionāts šahā.
• 28.martā plkst. 18.00 Turnas tautas
namā Galda spēļu čempionāta pēdējā
kārta.

Zvārtavas pagastā

Sportā

Kārķos koncerts «Mazais dziedātājs»
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1.martā plkst. 11.00 Kārķu tautas
namā uz koncertu «Mazais dziedātājs» aicināti visi pirmsskolas
vecuma bērni.
Koncerta 2.daļā pie mums viesosies
mūziķis Uldis Punkstiņš. Kopā ar savu
meitu Annu viņi prezentēs jauno izdevumu bērniem «Lielā ķeza» – dzejoļu grāmatiņa, nošu burtnīciņa ar dziesmām,
CD ar dziesmām un fonogrammām.
Bērniem saudzīgu attieksmi pret vidi
rosinošs stāstījums dzejā ar krāsainām

S

Medicīniskā
komisija mar tā

• 28.februārī Valkas Mākslas skoTeksts:Benita Brila,Vidzemes slimnīcas
lā 309.kabineta 5 gadu jubilejas sabiedrisko attiecību speciāliste
svinības ar KODEK u.c.
edicīniskās komisijas speciālisti Vidibliotēkas Bērnu
zemes slim nīcas poliklīnikā Valkā
literatūras nodaļā
strādās piektdien, 6.mar tā, no plkst.
• No 3. līdz 14.mar tam – izstāde 9.00 līdz 12.00. Būs pieejams ķirurgs, neirologs, oftalmologs (acu ārsts), otolaringologs (ausu-kakla«Lasītākās grāmatas 2014. gadā».
• No 11. līdz 28.mar tam – izstāde deguna ārsts), narkologs un arodslimību ārsts. Va«Vēja zirdziņš jāj pa zilo sapņu me- rēs veikt elektrogardiog rammas un rentgena izmeklējumus, kā arī nodot analīzes. Klientu ērtībām
žu...»: dzejniecei Aspazijai – 150.
• 21.mar tā plkst. 11.00 – bērnu rīts komisijas laikā būs iespējams izdarīt arī audiometpirmsskolas un sākumskolas vecu- rijas un spirog rāﬁjas izmeklējumus.
Pie teik ša nās uz komi siju poli klī ni kas reģisma bērniem «Mazos dzijas kamolitratū rā Val kā – tālr. 64722307. 
ņos satītas ir pasaciņas...».

B

Mobilais mamog rāfs

ievietes tiek aicinātas veikt krūšu
izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai –
Veselības Centrs 4 mobilajā mamog rāfā, kas ieradīrģemes pagastā
sies 12.martā.
Mobilais mamogrāfs pie• 6.mar tā plkst. 19.30 Ērģemes brauks pie Valkas ģim nāpagasta pašdarbnieku koncerts – zijas, Raiņa ielā 28 A.
Uz mamog rāfa pārbaupārdomu brīdis mī lestībai «Sirds
di izbrauc TIKAI pēc iegraudi».
priekšēja pieraksta!

Ē

M

ilustrācijām, jautrām dziesmiņām, to fonogrammām kompaktdiskā, dziesmu notīm un tekstiem atsevišķā burtnīcā. Jau
pats darba nosaukums «Lielā ķeza» tieši
un netieši norāda, ka stāstījumā iedzīvinātie tēli saskaras ar mūsdienās aktuālām
ekoloģijas problēmām, kuru dēļ nonāk
kļūmīgā situācijā. Vedinot izprast vides
tīrību ietekmējošos procesus, arī vismazākie lasītāji vienkārši uztveramiem līdzekļiem tiek aicināti saudzīgi izturēties
pret apkārtējo dabu.

Sievietēm, kuras ir saņēmušas
uzaicinājuma
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga prog rammas ietvaros izmeklējums ir bez
maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš
iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes vai ārstējoša
ārsta norīkojumu – izmeklējums maksā EUR 2,85.
Ar ģimenes ārsta vai ārs-

tējoša ārsta norīkojumu,
kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības
dienestu – PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa tel.
6714 2840 un 27866655 (lūgums sagatavot personas
kodu un telefona numuru). Sīkāka in formācija
www.mamog raﬁja.lv vai
uz e-pastu in fo@mamograﬁja.lv 

