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lāt aprīlis – Lieldienu mēnesis. Lieldienu rītā pēc
iespējas agrāk jāmostas, lai labi veiktos darbi visu
gadu, jāuzvelk gluži jauns krekls un jāiet nopērt aizgulējušos. Tāpat pirms saules jāiet uz šķūni skaidiņas lasīt,
lai nauda turas, vēsta latviešu tautas ticējums.
Savukārt, lai būtu laba veselība, jāvārtās Lieldienu rasā.
Svētkos novadā notiks Lieldienu pasākumi, kurus
iesaku apmeklēt ģimenes lokā – būs dažādas atrakcijas,
ikgadējais Lieldienu zaķa skrējiens. Brīvdienas ir piemērots laiks, lai izkustinātu kājas brīvā dabā un dotos
pie dabas – droši var jau doties pārgājienos un plānot
pirmos izbraukumus ar laivu.
Aprīlis solās būt arī skanīgs. Klāt Cimzes dienas –
jauno, talantīgo mūziķu gaidītais pasākums, kas īpaši
nozīmīgs Valkas mūzikas skolas audzēkņiem. Šomēnes
arī paši mazākie aicināti piedalīties mazo vokālistu
konkursos «Cālis» un «Visi putni skaisti dzied»,
savukārt jaunieši varēs izmēģināt balsi «popielā».
ai skaistas un dziesmām bagātas pavasara
brīvdienas un pamatīga iz šūpošanās Lieldienās!

L

Zane Brūvere

Klausījos, brīnījos,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā.
(Latviešu tautas dziesma)

Foto: Dainis Jansons
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ai pavasara saules siltums un zaļais asnu plaukšanas prieks nes
enerģiju, darba prieku un visu ieceru piepildījumu! Saulainas un
priecīgas Lieldienas!
Valkas novada dome

Val kā un Valgā nori si nā sies
13.Lielais lab da rī bas Robež tir gus

Teksts: Madars Lāns, TIB vadītājs
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015.gada Robežtirgus ir
īpašs ar to, ka tas norisināsies divas dienas 9.
un 10.maijā. Tāpat kā pagājušajā gadā, tirgošanās notiks Latvijas un Igaunijas robežas abās
pusēs.
Sestdien (9.maijā) notiks pagājušajā gadā aizsāktā tradīcija
– konkurss gaļas ražotājiem jeb
2.Starptautiskais gaļas un desu
festivāls. Aicinām piedalīties
hobijkulinārus, mājražotājus un
uzņēmējus, kas ražo gaļas izstrādājumus. Desu, gaļas izstrādājumu un žāvējumu kvalitāti
vērtēs žūrijas locekļi gan no Latvijas, gan Igaunijas.
Svētdien (10.maijā) pirmo
reizi tiks rīkots gaļas grilēšanas
konkurss, kurā individuālie dalībnieki vai komandas varēs parādīt savas prasmes gaļas marinēšanā un cepšanā. Būs iespēja
marinēt gaļu uz vietas, kā arī
pārsteigt žūriju un Robežtirgus
apmeklētājus ar mājās marinētu
gaļu. Konkursa dalībnieki tiks
vērtēti un labākie apbalvoti.
Ar konkursa nolikumiem varēsiet iepazīties Valkas novada
mājas lapā www.valka.lv sadaļā

«Robežtirgus». Dalību konkursos var pieteikt, rakstot uz e-pastu: sniedze.ragze@valka.lv, kā
arī zvanot pa telefonu +371
26488684 Sniedzei Ragžei.
Jau tradicionāli Robežtirgus
ideja un mērķis ir labdarība, un
tirgū iegūtie līdzekļi par tirdzniecības vietu nomu un loteriju
tiek atvēlēti kādam konkrētam
mērķim.
Pērn Robežtirgus organizētāji vienojās ieņēmumus ieguldīt
unikālu šūpoļu uzstādīšanā uz
Valkas – Valgas robežas. Šūpojoties būtu iespēja vienā mirklī
pabūt abās valstīs. Šogad mērķis
paliks nemainīgs – tirgū ievāktie līdzekļi tiks novirzīti šūpolēm, kuras tiks uzstādītas reizē
ar Valkas – Valgas centra pārbūves projektu (Robežtirgus laikā
informāciju par projektu būs
pieejama Attīstības un plānošanas nodaļas teltī).
Labdarības loterija, tirgotāju
andelēšanās, kultūras programma, strītbols, izklaides bērniem,
umurkumurs, balle un citas aktivitātes abpus robežām šogad
gaida Lielā labdarības robežtirgus apmeklētājus un dalībniekus.
Tādēļ amatnieki, mājražotāji,

rūpniecības preču tirgotāji un citi tiek aicināti pieteikt dalību Robežtirgū 2015. To var
izdarīt Latvijas - Igaunijas institūtā Semināra iela 29, tālr.: +371
64781193, +371 29158517,
e-pasts: instituts@valka.lv
Tradicionāli robežtirgus laikā Valkas Rotari klubs, Valkas jauniešu dome un Valkas
tūrisma informācijas
birojs rīko kopīgu labdarības loteriju, kuras
balvu fondu veido uzņēmēju, iestāžu un privātpersonu saziedotās
lietas.
Aicinām ikvienu interesentu pieteikt savas balvas loterijai,
zvanot uz tūrisma informācijas
biroju
64725522,
26446602,
rakstot uz e-pastu tib@
valka.lv vai atgādājot tās uz Valkas novada Tūrisma informācijas biroju, Rīgas ielā 22, Valkā.
Sīkāka informācija:
Valkas tūrisma informācijas
birojs, tālr. 64725522, 26446602,
tib@valka.lv, Rīgas iela 22, Valka

kā arī: Valkas Rotari klubs
26120361, Valkas jauniešu dome
26676933.

Tiekamies 13.Lielajā labdarības robežtirgū jau 9.
un 10.maijā! 
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Starptautiskajai ģimenes dienai
veltītie pasākumi skaistajā
ābeļu ziedēšanas laikā
Teksts: Māra Zeltiņa, Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

L

ai atbalstītu ģimenes
un ģimeniskās vērtības Valkas novadā,
šopavasar skaistajā ābeļu ziedēšanas laikā esam iecerējuši
sākt veidot jaunu tradīciju –
STARPTAUTISKAJAI ĢIMENES DIENAI VELTĪTU PASĀKUMU IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ DZIMUŠAJIEM MŪSU
NOVADA BĒRNIEM. Uz pirmajiem svētkiem, kas notiks
16.maijā plkst. 11.00 Valkas
pilsētas Kultūras namā, aicināsim novada ģimenītes, kuras 2014.gadā piedzīvojušas
brīnišķīgo notikumu – bērniņa piedzimšanu! Lielāko daļu svētku dalībnieku esam
jau telefoniski apzinājuši, sū-

tīsim arī ielūgumus. Ja kādam 2014.gadā dzimušajam
Valkas novadā deklarētajam
bērniņam neatnāk ielūgums
uz šo pasākumu, lūdzam
zvanīt Dzimtsarakstu nodaļai 64781556 vai 64781557.
Katrs gaviļnieks saņems
pašvaldības dāvanu – sudraba karotīti ar novada ģerboni
un bērna vārdiņa gravējumu,
būs neliels koncerts, fotografēšanās un citi pārsteigumi!
Vēlos atgādināt, ka vēl līdz
15. aprīlim var pieteikt savu
dalību Starptautiskajai ģimenes dienai veltītajai SVINĪGAJAI LAULĪBU REĢISTRĀCIJAS CEREMONIJAI. Jaunajiem pārim nav 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, kurus esam rīkojuši
jau 3 gadus, 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. 

Aizvadīts Valkas novada
2.Kūku konkurss

Teksts: Sniedze Ragže, Valkas novada lauku attīstības konsultants,
kooperācijas speciālists
Foto: Gundega Veinberga

J

au ot ro gadu marta
mēnesī notika Valkas
novada kūku cepēju
pasākums – 2.Kūku konkurss.
Konkursa mērķis ir apzināt un reklamēt vietējās
meistares, popularizēt kulināro mantojumu un inovācijas konditorejā, aktivizēt mājražošanas attīstību Valkas
novadā, satuvināt pakalpojumu sniedzējus patērētājiem,
vienlaikus radot svētkus gan
kūku cepējām, gan Valkas
novada ļaudīm.
Šogad konkursa kārtība
un norise atšķīrās no iepriekšējā gada ar to, ka bija izvēlēta tēma - Kāzu tortes. Cik
cilvēku, tik kāzu, un cik kāzu, tik dažādu variantu par
kūkām – sākot no tradicionālām kāzu tortēm ar rozēm,
gredzeniem utt. līdz pat sāļajām tortēm, kumoskūciņu
tortēm, kēksiņiem un citiem
konditorejas izstrādājumiem.
Konkursa žūrijā (tāpat kā
pērn) bija viens no Latvijas
titulētākajiem konditoriemTallink Hotel restorāna konditors Jānis Kairis, Kūkotavas
konditore un vairāku Latvijas gada konditora titula īpašniece Maija Kaire; SIA Pedelīte īpašniece Albīna Kārkliņa; Valkas mākslas skolas
direktores vietniece Daiga
Soloveiko; laikraksta «Ziemeļlatvija» galvenā redaktore Inguna Johansone; Valkas
literātu apvienības pārstāve
Daiga Sondare.

Konkursā piedalījās gan
cepēji, kas startēja konkursā
jau pērn, gan jauni dalībnieki,
kā arī ārpus konkursa ar 2 ļoti
skaistām un gardām kūkām
piedalījās SIA «Pedelīte».
Konkursa dalībniekiem kā
balva no Valkas novada bija
konditoru Maijas un Jāņa
Kairu vadītā meistarklase,
kur varēja apgūt cukura mastikas mežģīņu veidošanu,
cept macaroons cepumus, gatavot zefīru, cept kēksiņus un
veidot tos kā cupkeikus, gatavot šokolādes konfektes, cept
interesantus un gardus cepumus, gatavot krēmus utt.
Konkursa darbus žūrija
apbalvoja sekojošās nominācijās:
KLASISKĀKĀ – balva
Gunitai Ščegoļevai (Valka);
MĀKSLINIECISKĀKĀ –
balva no Valkas mākslas
skolas Ildzei Freibergai (Vijciems);
ORIĢINĀLĀKĀ – balva
Ilzei Zalužinskai (Valka);
VESELĪGĀKĀ – balva Brigitai Zauss (Valka);
ROMANTISKĀKĀ – balva Anetei Zalužinskai (Valka);
ZIEMEĻNIECISKĀKĀ –
balva no laikraksta «Ziemeļlatvija» Anitai Grišjānei
(Valka);
POĒTISKĀKĀ – balva no
Valkas literātu apvienības
Verneram Zutim (Kārķi).
Kopumā piedalījās 10 cepēji ar 11 tortēm, kuras bija
visdažādākās – gan tradici-

Jānis un Maija Kairi atzinīgi vērtē Valkas novada konkursu, norādot, ka šādus
konkursus organizēt ir ļoti sarežģīti pat pieredzējušam profesionālim

onālās lauku tortes, gan siera
kūka, gan «Cielaviņa», gan
daudzi mazie kēksiņi, gan
kāzu tortes ar rožu kupenām,
balodīšiem, sirdīm, jauno
pāri utt. – visas izcili gardas
un skaistas!
Pasākumu apmeklēja ap
300 skatītāju un kūku degustētāju, arī viesi no Spānijas,
Igaunijas, Krievijas utt. Valkas kultūras nams pasākuma
dalībniekus cienāja ar kaﬁju,
kas labi noderēja, degustējot
gardās kūkas.
Konditors Jānis Kairis atzīmēja, ka šogad konkursa
kūkas ir ļoti daudzveidīgas,
katra ar savu īpašo garšu un
izskatu, kvalitatīvi augstvērtīgas, tādas ar kurām varam
lepoties.
Konditors uzteica pašu
konkursu, kā labu ideju visas
valsts mērogā un labi noor-

ganizētu pasākumu, kuru
varētu pārņemt citi novadi,
un mēs varam lepoties, ka tas
notiek tikai pie mums – Valkas novadā.
Vislielākā pateicība visiem
konkursa dalībniekiem, SIA
«Pedelīte» konditoriem un
Albīnai Kārkliņai personīgi,
SIA Ziemeļlatvija un Ingunai
Johansonei, Aldim Dubļānam personīgi, novada literārajai apvienībai un Daigai
Sondarei personīgi, Valkas
mākslas skolai un Daigai Soloveiko personīgi, kā arī visam Valkas kultūras nama kolektīvam par labi un skaisti
noorganizēto pasākumu, un
māksliniecei Maijai Kaimiņai par izcilo konkursa vizuālo noformējumu!
Paldies SIA «Servilat» par
īpašajām dāvanām kūku cepējiem. 
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Skrējiena – pārgājiena
Otrajās Lieldienās Lugažu muižā ar
jestru koncertu
Valkā varēs
«Lieldienu zaķis 2015»
svinēs
krāsot olas
dalībniekiem būs balvas
Lieldienas
un iet rotaļās
par oriģinālākajiem tērpiem Teksts: Līga Pandalone
Teksts: Zane Mīļā, Saieta nama
Teksts: Kristīne Karole, Spor ta
un jaunatnes lietu daļas vadītāja

A

ktīva dzīvesveida
piekritēji,
uzņēmumi, iestādes un nūjotāji aicināti piedalīties skrējienā – pārgājienā «Lieldienu zaķis 2015»!
Par tradīciju kļuvušais
skrējiens – pārgājiens
«Lieldienu zaķis 2015» šogad notiks Otrajās Lieldienās, 6.aprīlī, starts pie
Valkas pilsētas kultūras
nama.
Dalībnieku reģistrācija
no plkst. 11.00, starts plkst.
12.00.
Aicināti piedalīties visu vecumu Valkas novada
un arī citu novadu iedzīvotāji! Īpaši aicināti nūjotāji, kuri ierasto skrieša-

nas distanci varēs izbaudīt nūjojot. Distances garums – 3,3 km.
Šogad būs arī bērnu
skrējiens apkārt Lugažu
laukumam līdz 6 gadu
vecumam, distances garums – 600 m. Starts tiks
dots neilgi pēc lielās distances starta. Visi bērni,
kuri ﬁnišēs, saņems mazas, saldas pārsteiguma
balvas.
Kā ierasts, ar īpašām
pārsteiguma balvām tiks
apbalvoti dalībnieki par
oriģinālākajiem tērpiem,
kā arī lielākie darba kolektīvi.
Dalības maksa: viena
krāsota Lieldienu ola!
Sīkāka informācija sacensību nolikumā: http://
val ka.lv/spor ta-pa sa kumu-rezultati/ 

P

irmdien, 6.aprīlī Valkā,
Lugažu laukumā notiks
pasākums «Ot rajās Lieldienās».
Lugažu laukumā plkst. 10.00
sāksies spēles un rotaļas, jautras sacensības, olu ripināšana un olu
kaujas (šīm divām nodarbēm gan
krāsota ola jāņem līdzi no mājām!).
Būs arī lielais katls, kurā katrs varēs izvārīt savu īpašo un krāšņāko
Lieldienu olu.
Visiem atnākušajiem būs lieliska
iespēja iepazīt jauno Valkas uzņēmuma SIA «PEPI RER» produktu
IGLU Soft Blocks krāsainos klučus.
SIA «Minty» piedāvās darboties
radošajās darbnīcās, kurās varēs
izgatavot savu Lieldienu nozīmīti
vai magnētiņu (tad gan līdzi jāpaņem arī naudiņa – attiecīgi 50 centi
vai 1 eiro).
Uz tik ša nos Ot rajās Liel dienās! 

«Lugažu muiža» vadītāja

6.

aprīlī Valkas pagasta Saieta namā
«Lugažu muiža»
norisināsies Lieldienu pasākums «Oliņ, čmoliņ Lieldieniņ».
No plkst. 14.00 – 15.30
krāsosim, meklēsim un ripināsim olas. Smukākās un
stiprākās olas īpašniekus
gaida mazas pārsteiguma
balviņas. Varēs vizināties ar
zirgu un no sirds izšūpoties. Būs arī zupas vārīšana
un baudīšana.
Plkst.
16.00
VPDK
«Spriņģi» trīs gadu jubilejas
koncerts «Divreiz augstāk».
Ieeja – brīva!
Būsiet visi mīļi gaidīti
Saieta namā «Lugažu muiža»! 

Lielā talka
norisināsies 25.aprīlī

Teksts: Gundega Veinberga
Foto: Ziedonis Pētersons

P

ēdējā aprīļa sestdiena jeb
25.aprīlis būs tā diena, kad
visa Lat vija atkal vienosies kopīgās vides sakopšanas un
labiekārtošanas aktivitātes Lielajā
Talkā. Arī šogad ikviens tiek aicināts «pielikt roku», lai tiktu sa-

sniegts Lielās Talkas galvenais
mērķis un Lat vija savā simtgadē
būtu tīrākā un sakoptākā valsts
pasaulē. Kā ierasts, arī šajā reizē
notiks ne tikai atkritumu vākšana, bet arī vides labiekārtošanas
pasākumi, kas ar kat ru gadu kļūst
par aizvien nozīmīgāku talkas sastāvdaļu.

Arī šogad ikviens aicināts piedalīties Lielajā talkā,
lai Latvija būtu sakoptākā valsts pasaulē

Šogad valcēnieši aicināti sakopt Zāģezera un vecās Dzelceļa stacijas apkārtni.
Vijciema pagastā talkotājus gaidīs
jau 24.aprīlī, lai kopīgi sakoptu pamatskolas dārzu un Celīškalna apkārtni.
Ērģemes pagasta Turnā paredzēta
tautas nama apkārtnes tīrīšanas darbi,
Ērģemē – vecās baznīcas un peldvietas
teritoriju sakopšana, savukārt Omuļos
– jaunās bibliotēkas apkārtnes sakopšana.
Kārķos ieplānots sakopt centra garāžu teritorijas.
Lielās talkas vietas Valkas pagastā
būs Lugažu muižas parks un P.Radziņa
piemiņas vieta.
Zvārtavas pagastā publiskās teritorijas regulāri tiek apkoptas, tāpēc iedzīvotāji ir aicināti sakopt savas teritorijas
un ceļmalas. Atkritumu savākšanas
vietas kā katru gadu – ciematā pie biju-

šās ēdnīcas un Zaķu krustā.
Aicinām novada iedzīvotājus talkas
dienā veltīt laiku arī sava īpašuma sakopšanai.
Pagastos atbildīgie par talkas norisi
ir pagastu pārvaldnieki: Jānis Krams –
Ērģemes pagastā, Pēteris Pētersons –
Kārķu pagastā, Jānis Lapsa – Valkas pagastā, Mārīte Kalniņa – Vijciema pagastā un Raitis Priede – Zvārtavas pagastā,
Valkas pilsētā – pašvaldības izpilddirektors – Aivars Cekuls.
Tāpat kā iepriekšējos gados, pašvaldības uzdevums ir organizēt talku un
gādāt par talkas laikā savākto atkritumu nogādāšanu atkritumu poligonos.
Lielās talkas organizatori ir sarūpējuši
maisus atkritumu savākšanai, ko varēs
saņemt talkošanas vietās. Pašvaldība
talciniekus iespēju robežās nodrošinās
ar darba cimdiem.
Sakopsim Latviju un pasauli kopā! 

Dievkalpojumi Klusajā nedēļā
un Lieldienās Valkas – Lugažu
ev.lut. baznīcā
29.mar tā plkst. 12.00 – Palmu - pūpolu
svētdienas dievkalpojums;
1.aprīlī plkst. 18.00 – Vakara lūgšana ar Tezē dziedājumiem Klusajā trešdienā;
2.aprīlī plkst. 18.00 – Zaļās Cetur tdienas
dievkalpojums;
3.aprīlī plkst. 15.00 – Lielās Piektdienas
dievkalpojums;
4.aprīlī plkst. 23.00 – Lieldienu sagaidīšanas nakts dievkalpojums;
5.aprīlī plkst. 12.00 – Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.

Kārķu ev.lut. baznīcā

2.aprīlī plkst. 18.00 – Kārķu tautas nama
kamīnzālē ﬁlma «Kristus ciešanas»;
5.aprīlī plkst. 14.30 – Lieldienu dievkalpojums Kārķu baznīcā. 
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Papildinās
suvenīru klāstu

Teksts un foto: Diāna Aņina

N

Lauk saimniekiem
jāgatavojas 2015.gada
platībmak sājumu sezonai

o 2.februāra līdz 9.martam Valkas novada Tūrisma in- Teksts: Valda Empele, SIA LLKC Valkas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante
formācijas birojs (TIB) aicināja Valkas un citu novadu
r 2015.gadu tiek ie- nos EPS , tad variet jautāt man,
iedzīvotājus paust savu viedokli par Tūrisma birojā
viests jauns maksāju- SIA LLKC Valkas nodaļas uzņēpieejamo suvenīru klāstu. Kopumā anketas aizpildījuši 50 cilmu veids – zaļināša- mējdarbības konsultantei Valdai
vēki. 39 respondenti ir aizpildījuši anketu www.visidati.lv un
11 klātienē tūrisma birojā.
nas (Z), kas veidos daļu no Empelei, t. 29445406, birojs atromums jau pierastā vienotā platī- das Valkā Rīgas ielā 13 (ieeja no
bu maksājuma (VPM), tikai iz- pagalma)
Līdz 1.maijam LAD aicina
pildot zaļināšanas prasības
saimniecības saņems VPM +Z lauksaimniekus, ziņot par nepieciešamajiem
labojumiem
maksājumu pilnā apmērā.
«lau
ku
blo
ku
kar
tēs»,
galvenais
Zaļināšanas prasības neattieksies uz tiem platībmaksāju- iemesls ir ekoloģiski nozīmīgo
mu pretendentiem, kuri apsaim- platību (ENP) iezīmēšana karnieko mazāk par 10 ha aramze- tēs. Ievadot kadastra Nr. vai blomes, šajā gadījumā tiek maksāts ka Nr., šobrīd LAD iezīmētās izVPM+Z bez papildus nosacīju- maiņas var redzēt http://karte.
lad.gov.lv/ . Tiem, kuri piesaka
miem.
Zaļināšanas prasību pirmā tiešmaksājumiem mazāk par 15
daļa – kultūraugu dažādošana, ha aramzemes ENP nav jāprecijāpilda, ja saimniecība piesaka zē, arī Valkas, Vijciema un Zvārmaksājumiem 10 un vairāk hek- tavas pagastu saimniekiem tas
tārus aramzemes. Aramzemes nav aktuāli, jo ir atbrīvoti no
platībā netiek ieskaitītas tās ilg- ENP uzturēšanas!
No piedāvātajiem suvenīriem apgrozībā atgriezīsies koka penālis zīmuļa veidā
2015.gadā līdz 9.jūnijam, viegadīgo zālāju platības, kuras
vairāk par 5 gadiem netiek pār- nīgo reizi būs iespēja pieteikties
«Mazo lauksaimnieku atbalsta
74% aptaujāto ir Valkas pilsē- saņemts par dekoratīvo šķīvju, sētas.
Savukārt otra zaļināšanas shēmā». Fiksētais ikgadējais
tas iedzīvotāji, pārējie Valkas uzpirksteņu, keramikas izstrānovada (16%) un citu pilsētu ie- dājumu, atstarotāju ieviešanu prasību daļa – ekoloģiski nozī- maksājums uz saimniecību būs
dzīvotāji (10%). Pēc aptaujas se- suvenīru klāstā. Vēl bija ieteiku- mīgu platību uzturēšana (ENP) 500 €. Minimālā platība – 1 ha.
cinām, ka suvenīri, ko labprātāk mi ieviest pārdošanā sniega lauksaimniekiem jāsāk ievērot Saimniecībā nebūs jāievēro zaļicilvēki vēlētos iegādāties sev ir bumbu ar Valkas skatu iekšpu- no 15 ha aramzemes un 5% no nāšanas prasības.
magnēti ar Valku/Valgu, Valkas sē, kalendāri, matu rotas ar Val- pieteiktajām platībām ir jābūt
Lai iegūtu plašāku informāpilsētu un novadu raksturojo- kas simboliku, auduma dvielī- ENP. Valkas novads ir bagāts ciju par jaunumiem tiešmaksāšiem attēliem (15,2%), logo rak- šus, salvetes, lietussargus, šal- mežiem, tāpēc Valkas, Vijciema jumos un Lauku attīstības progstāmpiederumi (12,9%), logo les, koka karotes, Zāģavota un Zvārtavas pagasta lauksaim- rammā 2014 – 2020.gadam, seporcelāna
krūzes,
biķerīši ūdens pudelītes, puzzles, sērko- nieki ir saņēmuši t.s. «meža at- kojiet informācijai par informa(11,5%). Savukārt dāvināt citiem ciņu kastītes, saktiņas u.c.
izvēlētos magnētus ar Valku/
Pēc TIB apmeklētāju ieteiku- brīvojumu» un šīs prasības Val- tīvajiem semināriem pagastos
Valgu, Valkas pilsētu un nova- miem, jau šobrīd no agrāk pie- kas novadā attieksies uz Ērģe- www.laukutikls.lv un valka.lv
8.aprīlī Gulbenē, Gulbenes
du raksturojošiem attēliem dāvātajiem suvenīriem ir no- mes un Kārķu pagasta laukkultūras centrā, O.Kalpaka ielā
(17,3%), logo porcelāna krūzes, pērkams koka penālis zīmuļa saimniekiem.
SVARĪGI! Sākot ar 2015.gadu, 60 notiks Zemkopības ministribiķerīši (13,5%), aproces ar lat- veidā ar zīmuļu komplektu. Noviskiem rakstiem (11,9%). Vēl no teikti tiks papildināti magnētu ja platībmaksājumiem piesaka jas un Latvijas Lauku konsultāesošiem suvenīriem ir iemīļoti veidi, tā kā tas ir pieprasītākais vairāk par 10 ha aramzemes, tas ciju un izglītības centra (SIA
logo sveces, ziepes, aromātiskie suvenīru veids, kā arī ir jau pa- jādara elektroniski, izmantojot LLKC) organizētā Vidzemes rekoka dekori, atslēgu piekari, šo- sūtīti koka magnēti ar Valkas LAD elektroniskās pieteikšanās ģionālā konference, kurā laukkopasta šokolādes.
pilsētas, novada, Valku/Valgu sistēmu (EPS). Tāpēc tie, kuri saimniekiem tiks sniegta inforŠobrīd, balstoties un respon- simboliem.
vēl nav EPS klienti, tiek aicināti mācija par svarīgākajām aktudentu ieteikumiem, TIB apzina
Valkas Tūrisma birojs pasa- neatlikt līguma slēgšanu ar LAD alitātēm saistībā ar platību maksuvenīru ražotnes un prezen- kās visiem, kuri ir izteikuši sapar EPS izmantošanu un izdarīt sājumiem un jauno Lauku attīstreklāmu ﬁrmas, lai papildinātu vu viedokli.
esošo suvenīru klāstu ar jaunuUz tikšanos Tūrisma infor- to savlaicīgi. Ja Jums rodas jau- tības programmu. 
tājumi par līgumu un darbošamiem. Visvairāk ieteikumu tika mācijas birojā! 

A

Tūrisma sezonas
atklāšana laivojot pa Gauju
Teksts: Madars Lāns

N

otrauc putekļus no
ieziemotās noputējušās laivas un atzīmē kalendārā 1.maiju, jo šī
būs īstā diena, kad doties aizraujošā laivu braucienā.
Atzīmējot tūrisma sezonas
sākšanos, Valkas tūrisma informācijas birojs sadarbībā ar
Apes novadu un atpūtas vietas
«Rozītes» saimniekiem rīko
laivu braucienu pa Gauju.
Tiek aicināti visi aktīvās at-

pūtas cienītāji atklāt tūrisma
sezonu baudot gleznainās Gaujas krastu ainavas, veicot dažādus uzdevumus, baudot dabā
pagatavotu zupu un vienkārši
atpūšoties.
Piedalies pats un aicini radus, draugus.
Vairāk informācijas Valkas
novada tūrisma informācijas
birojā:
Tālr. +371 64725522, +371
26446602; +371 26496945; epasts: tib@valka.lv www. visit.
valka.lv 

Konsultē par iespējām
saņemt ﬁnanšu atbalstu
Teksts: Valda Empele, SIA LLKC Valkas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

V

AS «Latvijas Attīstības ﬁnanšu institūcijas Altum» Valmieras
ﬁliāles speciāliste katras nedēļas otrdienā Valkā, Rīgas ielā
13 ( SIA LLKC Valkas konsultāciju biroja telpās) no plkst.
9.00 līdz 13.00 pieņem klientus
un konsultē par iespējām saņemt ﬁnanšu atbalstu ALTUM
realizēto atbalsta programmu
ietvaros.
Altum ﬁnansējumu var sa-

ņemt gan biznesa uzsācēji un
jaundibinātie komersanti, gan
pieredzējuši uzņēmēji, kas vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību un celt konkurētspēju, kā
arī lauku saimnieki dažādām
vajadzībām. 

D
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imanta
vērtības

Sirsnīgi sveicam Dimanta pārus!

Teksts: Zane Brūvere
Foto: Gundega Veinberga

V

jušies Valku, taču darbs bijis Valgā. Piparciemā, pašu rokām uzceltā mājā dzīvo jau vairāk nekā
45 gadus. Ģimenes ligzdiņā jūtama īpaša aura – tā abiem ir kā
miera osta. Kopā ar dimanta pāri
mūs uzņēma viens no viņu dēliem – Peters un viņa sieva. Peters – mācītājs un skolotājs netālu
no Viru ir lielisks stāstnieks, kam
tuva ir arī dzimtas vēsture.

ēl janvārī Valkas novada dome sveica brīnišķīgu pāri – Ivanu un
Alvīni Lemacus, kuri laulību
pirms 60 gadiem noslēdza 1955.
gada janvārī Igaunijā, Elvā.
Abi ir igauņi, dzimuši Krievijā, izbraukušo igauņu ģimenēs,
viņš Kuibiševas, viņa Omskas
apgabalā. Atgriezušies Igaunijā
Februārī mūsu ceļš vijās uz
piecdesmito gadu sākumā. Tolaik abiem nav ļauts dzīvot Igau- Vijciema pusi pie Ar tura un
nijā, tādēļ par dzīvesvietu izvēlē- Dzintras Ragžēm. Pie viņiem bijām tieši viņu kāzu 60.-

Ar dziesmu sirdī un dzīvē – Arturs un Dzintra Ragžes

Zināmi pirmie mūzikas
festivāla «Borderrock»
dalībnieki

Teksts: Līga Šnuka

5.

un 6.jūnijā Valkas un Valgas
pilsētas svētku
laikā Valkas brīvdabas
estrādē notiks Igaunijas
un Lat vijas kopīgi orga- šanā būs iespējams iegānizētais mūzikas festi- dāties visās Biļešu Servivāls «Borderrock».
sa kasēs un internetā
www.bilesuserviss.lv. BiArī šogad akcents tiks ļetes cena abām festivāla
likts uz klasiskajām roka dienām: EUR 12 (iepriekšstila grupām, piemēram, pārdošanā), EUR 15 festiAll Day Long, PND, Ino- vāla dienā, EUR 10 (viekentijs Mārpls, Jumprava, nai personai 10 cilvēku
The Sound Poets u.c. pla- grupā), EUR 30 (ģimenes
ši zināmiem Latvijas, biļete); vienai festivāla
Igaunijas, Somijas, Krie- dienai: EUR 7 (iepriekvijas u.c. valstu mūzi- špārdošanā), EUR 10 fesķiem.
tivāla dienā, EUR 5 (vieDarbosies elektronis- nai personai 10 cilvēku
kās mūzikas telts, kurā ar grupā), EUR 20 (ģimenes
savu profesionalitāti prie- biļete). EUR Pensionācēs Toms Grēviņš, We riem 5, bērniem līdz 12
Are Not Afraid u.c. Tā gadiem – ieeja bezmakbūs iespēja izprast, ka sas.
roks ir brīvība izpausties
Telšu pilsēti ņa – EUR
un būt tur un tajā atmo- 2 par telts vietu, bet ausfērā, kas tobrīd atbilst tomašī nas novietoša na
iekšējai sajūtai.
pasāku ma teritorijā –
Biļetes iepriekšpārdo- EUR 5. 

gadadienā – 23.februārī. Laulība
noslēgta Trikātā. Tagad jau izauklēti 4 bērni, 21 mazbērns un
8 mazmazbērni.
Arturs no armijas demobilizējās 1953.gadā un sāka strādāt
Kačoros, kūdras fabrikā. Abi iepazinās Jaunklidzī, Gaismas
kolhozā, kur tolaik dzīvoja. Kad
toreiz Arturu no Kačoriem aizsūtīja uz mašīnistu kursiem, vēl
neviens nenojauta, ka tas beigsies ar nelaimi un Arturam nāksies zaudēt plaukstu. Taču kā saka Dzintra: «Tomēr Dieviņš ir
palīdzējis un dzīve aizritējusi

skaisti». Viņa stāsta, ka Arturs
daiļi spēlējis akordeonu un brīnišķīgi dziedāja. Tā mīlestība
nekad nebeidzās. Tad Trikātā
salaulājušies un tad, kā abi atzīst
var priecāties par visiem bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem. Galvenais – veselība.
Arī mūs Arturs lutināja ar akordeona spēli – skanēja dziesma
abu mīlestībai.
No sirds vēlam mūsu mīļajiem dimanta pāriem veselību,
labklājību un labus cilvēkus apkārt! 

Starp divām valstīm aizvadīts viss skaistais Ivana un Alvīnes mūžs

Skolēniem arī šovasar NVA
piedāvās iespēju strādāt
Publicātes teksts

N

o dar bi nā tī bas
valsts aģentūra
(NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī
šovasar no jūnija sākuma
līdz augusta beigām īstenos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu,
kurā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20
gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
Strādājot vasaras brīvlaikā, skolēni iegūs praktisku pieredzi par darba
tirgus vidi, uzzinās, kas ir
darba intervija, darba līguma noslēgšana, darba
pienākumi un darba tiesiskās attiecības. Jāuzsver,
ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku
viņu drošībai, veselībai,
tikumībai un attīstībai.
Jau aprīlī NVA plāno
izsludināt darba devēju
pieteikšanos dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Pieteikties

darba devējs varēs NVA
ﬁliālē, kuras apkalpošanas teritorijā paredzēta
skolēna darba vietas izveide. NVA ﬁliāle ar darba devēju noslēgs sadarbības līgumu, savukārt darba devējs ar skolēnu slēgs
darba līgumu, nodrošinot
skolēnam darba vadītāju,
kurš jaunietim palīdzēs
apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.
NVA darba devējam
nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai
50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas, kā arī dotāciju darba vadītāja darba algai. Par 10 skolēnu darba
vadīšanu NVA piešķirs
dotāciju valstī noteiktās
minimālās mēneša darba
algas apmērā, attiecīgi par
viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs būs
viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas apmēra. Viens darba vadītājs
varēs vadīt ne vairāk kā
10 skolēnu darbu.

NVA apmaksās arī izdevumus par veselības
pārbaudēm skolēniem, ja
tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām
veselības pārbaudēm, un
apdrošinās skolēnus pret
iespējamiem nelaimes gadījumiem darba vietās.
Skolēnu pieteikšanās
dalībai «Nodarbinātības
pasākumos vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs» tiks
izsludināta maijā. Arī šogad skolēni vasaras darbam varēs pieteikties
elektroniski ar NVA interneta vietnes starpniecību.
Skolēns, kurš strādās
vasaras brīvlaikā, netiks
noņemts no vecāku apgādības, to paredz likums
«Par iedzīvotāju ienākumu nodokli», un vecākiem
tiks saglabāti nodokļu atvieglojumi, ja tādi noteikti.
2015.gadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā plānots iesaistīt
3500 skolēnus. 
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«Livonijas darba tirgus Valka - Valga 2015»
pulcē kuplu apmek lētāju skaitu
Teksts: Linda Ščerbane Foto: Inguna Medne

14.

martā Valkā Nodarbinātības valsts aģentūras organizēto Vakanču gadatirgu apmeklēja aptuveni 400
cilvēku.

Darba tirgus pasākuma mērķis bija savest kopā darba devējus un darba ņēmējus. Tika piedāvāta iespēja darba devējam
prezentēt savu uzņēmumu un
atrast jaunus darbiniekus. Šajā
pasākumā tika aicināti piedalīties darba devēji no Igaunijas un
Latvijas, kuri jau darba tirgus
laikā varēja veikt sākotnējo tikšanos un interviju ar potenciālajiem darba ņēmējiem, tādēļ darba ņēmēji tika aicināti ierasties
ar jau sagatavotu CV.
Pasākumā piedalījās 28 darba
devēji, no Latvijas - 19 un no
Igaunijas 9.
- SIA Maxima Latvija, Z/S
«Ausmas», SIA «Oļupe», Viesu
nams «Ausmas», Kompānija
«Zepter International Baltic»,
Z/S «Vecbūdas», Valkas novada
dome, SIA «EKK - HR», SIA «efn
NORD», SIA Forestcleaner, SIA
Kora MG, SIA Valdro Agro, SIA
Valkas meliorācija, Z/S Ķiršlejas, SIA Garciema Pērle, AS SEDA, Norstat Latvija, Biedrība
«Radošā grupa «Lugaži»», Valkas novada Bērnu un jauniešu
centrs «Mice», Valgamaa Kutseõppekeskus, AS Valga Haigla,
AS Gomab Mööbel, OÜ Lottemaa teemapark, OÜ Piirimart,
AS Norstat Eesti, OÜ Kontakti-

keskus, Maksu ja Tolliamet, Valga Linnavalitsus.
Darba devēji piedāvāja gan
sezonas, gan pastāvīgu darbu
(palīgstrādniekiem, traktortehnikas vadītājiem, mazumtirdzniecības veikala pārdevējiem,
kokapstrādes operatoriem, meža izstrādātājiem – motorzāģa
operatoriem, palīgstrādniekiem,
meža stādītājiem, pavāriem, pasākuma organizatoriem, asistentiem, pirmskolas iestādes
audzinātājam, autoatslēdzniekiem, pārdevējiem konsultantiem, galdniekiem, medicīnas
darbiniekus – ārsti, medmāsas,
bērnu izklaides parka darbiniekus.
Pasākumā piedalījās arī izglītības iestāde – Valgas profesionālās izglītības centrs (arodskola), kas informēja par iespējām Latvijas iedzīvotājiem mācīties arodskolā Valgā.
Šajā darba tirgū piedalījās arī
sociālie partneri, Igaunijas Bezdarba Apdrošināšanas Fonda
(Eesti Töötukassa) Valgamaa
nodaļa, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas RN
Valkas KAC un Vidzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas
pārstāvji, no kuriem apmeklētāji
varēja saņemt nepieciešamo in-

Vakanču gadatirgus ir lieliska iespēja atrast darbu, laiku netērējot lieki

formāciju sev interesējošos jautājumos.
Darba tirgus apmeklētāji interesējās arī par Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) sniegtajiem pakalpojumiem – par skolēnu vasaras nodarbinātību, par
Jauniešu garantijas pasākumu,
par apmācību un nodarbinātības iespējām, par pakalpojumiem bezdarbniekiem, darba
meklētājiem un darba devējiem,
kā arī saņēma karjeras konsultācijas un informāciju, kā meklēt
darbu plašākajā CV un vakanču
datu bāzē Latvijā – NVA CV/Va-

kanču portālā. Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES)
speciālisti NVA stendā informēja par darba un dzīves apstākļiem, kā arī nodarbinātības iespējām Eiropas Savienības valstīs.
Tā bija lieliska iespēja un vieta, kur satikās darba devēji ar
darba meklētājiem, lai vienotos
par iespējamo sadarbību.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsaka pateicību sadarbības
partneriem, darba devējiem un
darba tirgus apmeklētājiem. 

gadā ZAAO strādāja pie pakalpojumu kvalitātes attīstīšanas
28 pašvaldību, kuras ir uzņēmuma īpašnieces, teritorijās. Investīcijas ieguldītas jaunās pārvaldības tehnoloģijās, infrastruktūras attīstībā, kā arī iedzīvotāju
izglītošanā, kopā ar pašvaldībām veidojot ērtu, pieejamu un
videi draudzīgu atkritumu ap-

saimniekošanas sistēmu.
Dabas resursu saudzēšanas
nolūkā gadagrāmata ir veidota
tikai elektroniskā formātā. Ikvienam interesentam to iespējams izlasīt uzņēmums mājas lapā sadaļā par SIA ZAAO http://
www.za ao.lv/public/lat/par_
sia_zaao/gadagramata_2014/ 

Izdota SI A ZA AO Gadagrāmata 2014

Teksts: Zane Leimane

SIA «ZAAO» (ZAAO) sagatavojusi izdevumu «Gadagrāmata
2014», kurā uzņēmuma īpašnieki, sadarbības partneri un klienti var iepazīties ar pērn paveikto. Gadagrāmatā apkopota informācija par pakalpojumu nodrošināšanu, infrastruktūras attīstību, otrreizējās pārstrādes

veicināšanu un citiem uzņēmumam svarīgiem darbības virzieniem, tostarp kvalitātes vadību,
vides pārvaldību, sabiedrības
izglītošanu. Izdevumā tekstuālo
informāciju vieglākai uztveramībai papildina karte, infograﬁks, datu graﬁki un fotogrāﬁjas.
Savā sešpadsmitajā darbības

Kustamās mantas izsole

V

alkas novada dome Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – vieglo automašīnu VW PASSAT VARIANT, reģistrācijas gads – 2001.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valkā darba dienās no 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00
vai mājas lapā www.valka.lv. Informācija pa tālr. 64707620 vai mob.
tālr. 26497944.
Izsolāmā manta apskatāma katru darba dienu darba laikā Semināra ielā 9, Valkā, iepriekš saskaņojot pa tālr. 64707620,
26497944.
Pieteikumi reģistrējami Valkas novada domes telpās Semināra
ielā 9, 2.stāvā pie izpilddirektora palīga līdz 2015.gada 10.aprīlim
plkst. 10.00.
Izsoles vieta un laiks: Valkas novada domes telpās, Semināra
ielā 9, Valkā, 1.stāva zālē 2015.gada 10.aprīlī plkst.11.00.
Izsolāmās mantas nosacītā cena EUR 950,– bez PVN.
Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas EUR 95,– un reģistrācijas nauda EUR 10,– iemaksājama Valkas novada domes norēķinu kontā Nr.LV62UNLA0050014277068 vai jāiemaksā Valkas
novada domes kasē līdz izsolei.
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, samaksa par
nosolīto automašīnu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā līdz 2015.gada 17.aprīlim. 

Kustamās mantas izsole

V

alkas novada dome Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – vieglo automašīnu MITSUBISHI PAJERO SPORT, reģistrācijas gads – 2002.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valkā darba dienās no 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00
vai mājas lapā www.valka.lv. Informācija pa tālr. 64707620 vai mob.
tālr. 26497944.
Izsolāmā manta apskatāma katru darba dienu darba laikā Semināra ielā 9, Valkā, iepriekš saskaņojot pa tālr. 64707620,
26497944.
Pieteikumi reģistrējami Valkas novada domes telpās Semināra
ielā 9, 2.stāvā pie izpilddirektora palīga līdz 2015.gada 10.aprīlim
plkst.9.00.
Izsoles vieta un laiks: Valkas novada domes telpās, Semināra
ielā 9, Valkā, 1.stāva zālē 2015.gada 10.aprīlī plkst.10.00.
Izsolāmās mantas nosacītā cena EUR 2720,– bez PVN.
Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas EUR 272,– un
reģistrācijas nauda EUR 10,– iemaksājama Valkas novada domes
norēķinu kontā Nr.LV62UNLA0050014277068 vai jāiemaksā Valkas
novada domes kasē līdz izsolei.
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, samaksa par
nosolīto automašīnu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā līdz 2015.gada 17.aprīlim. 

Valkas novada domē
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Valkas novada domes 2015.gada 26.februāra
sēdē pieņemtie lēmumi

• Pārdot traktora piekabi 2PTS4M, valsts reģistrācijas Nr.
P3189LT par brīvu cenu, kas pārsniedz traktora piekabes lūžņu
vērtību.
• Finansēt Valkas novada Ģimenes atbalsta centra «Saulīte»
audzēkņu dalību projektā «Eža
spēriens» EUR 260,00 apmērā.
• Izsniegt atļauju otrās kategorijas šautuves darbībai Valkas
pilsētas šautuvei Rīgas ielā 41,
Valkā, Valkas novadā, būves kadastra apzīmējums 9401 002
0105 001 (Īpašnieks - Valkas novada dome, reģ. Nr.90009114839,
juridiskā adrese: Semināra iela
9, Valka, Valkas novads). Atļauja
tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku.
• Reģistrēt Valkas novada pašvaldības policiju Valsts ieņēmumu dienestā kā Valkas novada
domes struktūrvienību.
• Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu vieglo automašīnu VW PASSAT
VARIANT (valsts Reģ.Nr. HA
9664, šasijas Nr. WVWZZZ3BZ1E181597, atlikusī bilances
vērtība – EUR 1200), nosakot sākuma cenu EUR 950 bez PVN.
Izsoli organizēt 2015.gada 10.aprīlī Valkas novada telpās Semināra ielā 9, Valkā, 1.stāva zālē
plkst. 11.00.
• Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu vieglo automašīnu MITSUBISI
PAJERO SPORT (valsts Reģ.Nr.
JN7239, šasijas Nr. JMBONK
942J000530, atlikusī bilances vērtība – EUR 1255,35), nosakot sākuma cenu (bez PVN) EUR 2720.
Izsoli organizēt 2015.gada 10.ap-

rīlī Valkas novada telpās Semināra ielā 9, Valkā, 1.stāva zālē
plkst. 10.00.
• Izveidot Valkas novadā papildus EKO punktus (vieglajam iepakojumam un stikla iepakojumam) un izvietot konteinerus
sekojošās adresēs:
– Rīgas ielā 22 un 24, Valkā,
Valkas novadā;
– Stendera ielā 2, Valkā, Valkas novadā;
– Semināra ielā 4, Valkā, Valkas novadā;
– «Valžkalnos», Turnā, Ērģemes pagastā, Valkas novadā.
• Atbalstīt valsts sociālās aprūpes centra «Vidzeme» ﬁliāles
«Valka» braucienu uz Rīgas Zooloģisko dārzu 2015.gada 17.martā, nodrošinot braucienam atbilstošas ietilpības autobusu.
• Apmaksāt izdevumus EUR
400 *** dalībai riteņbraukšanas
treniņnometnē
Spānijā
no
21.marta līdz 9.aprīlim.
• Iestāties biedrībā «Reģionālo
attīstības centru apvienība» kā
vienam no dibinātājiem.
• Izmantot pirmpirkuma tiesības uz Pirkuma objektu Valkā,
Rīgas iela 25, kas sastāv no nekustamiem īpašumiem ar kadastra numuru 9401 001 0715 un
9401 501 0701, un pirkt minētos
nekustamos īpašumus par Pirkuma līgumā norādīto pirkuma
maksu EUR 33 700,00.
• Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakalpojumiem Valkas
novada domes pamatskolās.
• Apstiprināt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem Valkas
novada domes Sociālās aprūpes
namā.

Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama
maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Pus
dienas

Launags

Pirmsskolas grupu
izglītojamie

Ērģemes
pamatskola

0,14

0,74

0,26

Vijciema
pamatskola

kopā 1.42
t.sk. brokastis 0.42
pusdienas 0.74
launags 0.26

0,40

0,78

0,37

Kārķu
pamatskola

kopā 1.43
t.sk. brokastis 0.40
pusdienas 0.66
launags 0.37

0,38

0,70

0,34

kopā 1.42
t.sk. brokastis 0.38
pusdienas 0.70
launags 0.34

Ozolu
pamatskola

0,21

0,73

kopā 0.94
t.sk. brokastis 0.21
pusdienas 0.73
*PVN netiek piemērots saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma
7.nodaļas 52.pantu
Ēdināšanas ārpakalpojums, EUR bez PVN
Brokastis
Pusdienas
Ērģemes pamatskola
1,32
Vijciema pamatskola
1,50
Kārķu pamatskola
0,74
1,37
Ozolu pamatskola
0,39
1,36
*PVN piemēro atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam

Cena bez
PVN,
EUR

1., 2. stāvs
Uzturēšanas maksa par vienu
cilvēku uz pilnu aprūpi***
1 mēnesis
331,06
2.
Minimālā maksa par uzturēšanos
sociālās aprūpes namā, ja pensija
mazāka par EUR 71
1 mēnesis
30,00
3.
Maksa par mazo istabu*
1 mēnesis
80,13
4.
Maksa par lielo istabu**
1 mēnesis
110,96
5.
Maksa par lielo istabu**, ja dzīvo
divatā
1 mēnesis
55,48
6.
Maksa dzīvoklī ar sanitāro mezglu
un virtuvi (107. un 111.dzīvoklis)
1 mēnesis
123,28
3. stāvs (uz katrām divām istabām ir atsevišķs sanitārais mezgls)
7.
Maksa par mazo istabu* (divistabu
dzīvoklī)
1 mēnesis
86,30
8.
Maksa par mazo istabu*, ja dzīvo
divatā (divistabu dzīvoklī)
1 mēnesis
43,15
9.
Maksa par lielo istabu** (divistabu
dzīvoklī)
1 mēnesis
117,12
10.
Maksa par lielo istabu**, ja dzīvo
divatā (divistabu dzīvoklī)
1 mēnesis
58,56
11.
Maksa par divistabu dzīvokli ar
sanitāro mezglu (viesnīca un sociālie
dzīvokļi)
1 mēnesis
141,78
12.
Maksa par vienistabas dzīvokli ar
sanitāro mezglu
1 mēnesis
104,79
PVN netiek piemērots saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa
likuma 7.nodaļas 52.pantu

1.

Citi pakalpojumi
Maksa par veļas mazgāšanu un
žāvēšanu
līdz 5kg
3,72
PVN tiek piemērots atbilstoši Pievienotās
vērtības nodokļa likumam
* Mazā istaba - 11 līdz 14 m2
** Lielā istaba - 17 līdz 20 m2
***Pilna aprūpe - telpu uzturēšanas izmaksas + izmaksas, kas
saistītas ar aprūpi un ēdināšanu vienam cilvēkam mēnesī
13.

Ēdināšanas pakalpojums izglītojamajiem un
skolu darbiniekiem, EUR bez PVN
Brokastis

Mērvienība

N

Valkas novada domes kase
maina darba laiku

o š.g. 16.marta Valkas novada domes kase, Semināra
ielā 29, Valkā, strādās darba dienās no plkst. 9.00 –
13.00 un 14.00 – 15.30.

Gaidāms Pāvela
Loskutova skrējiens

16.

maijā jau 13.reizi
Valkas un Valgas
ielās gaidāms Pāvela Loskutova skrējiens. Sacensības aizsākās 2003.gadā un
līdz 2014.gadam bija pazīstamas kā starptautisks ielu skrējiens «Pāvela Loskutova kauss».
Skrējiena iniciators bija Mēlis
Kattai. Savdabīgā, divas valstis
apvienojošā distance ir 10 kilometri.
Līdz šim labākais rezultāts ir
29:54, tas uzstādīts 2003.gadā
un pieder pašam Pāvelam Loskutovam. Uzvaras kausu gan
toreiz aizveda mājās latviešu
skrējējs Dmitrijs Sļesarenoks,
kurš bija otrais ﬁnišā. P.Losku-

Pēdējā brīdī
tovs kā jau džentelmenis, neuzskatīja par pieņemamu saņemt
galveno balvu savā vārdā nosauktajās sacensībās.
Skrējiena galvenie mērķi ir
popularizēt sportu un veselīgu
dzīvesveidu Igaunijas un Latvijas iedzīvotāju vidū, saliedēt
dvīņu pilsētas iedzīvotājus.
Aicināti gan skrējēji, gan nūjotāji!
Reģistrēšanās skrējienam: http:
//valgasport.ee/pavel-loskutovi-rahvajooksu/informacija/ 
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Vidzemes Augstskola kopā ar Valkas pašvaldību
veidos starptautisku studiju centru
Teksts un foto: Zane Brūvere, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

23.

martā Valkas novada domē pašvaldības vadītājs
Vents Armands Krauklis parakstīja līgumu ar
Vidzemes Augstskolas rektoru Gati Krūmiņu.
Vienošanās paredz veidot starptautisku studiju centru, izmantojot Valkas pašvaldības iestrādes un projektus, kas izstrādāti
sadarbībā ar Lat vijas-Igaunijas institūtu. Tas paredz sadarbību
arī citos virzienos, iesaistoties ES struktūrfondu, Lat vijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības un citu projektu īstenošanā.
«Ļoti sarežģītā starptautiskā
situācija rāda, ka ideja par starptautisko studiju centru, kur būtu
īpašas programmas Austrumu
partnerības valstīm, kas ļautu
iegūt izglītību – eiropeisku un
uz demokrātiskām vērtībām
balstītu šo valstu jauniešiem ir
vēl aktuālāka nekā tad, kad šī
ideja par studiju centru dzima»,
stāsta Vents Armands Krauklis.
«Tas arī būtu efektīgākais veids,
kā izlietot naudu, ko mēs dodam
dažādām palīdzībām, jo kas gan
var būt labāks nekā izglītoti cilvēki, kuri saprot un zina, kā darbojas valstis un kas ir tās vērtības, uz kurām balstīta Rietumu
demokrātija».

Studiju centrs, kurā tiks iesaistīti ViA mācībspēki, uzsvaru
liks uz ārvalstu studentu piesaistīšanu, kā arī nodrošinās iedzīvotāju un novada attīstības
vajadzībām atbilstošas apmācības, kursus, konsultācijas un
metodisku palīdzību informācijas tehnoloģiju, uzņēmējdarbības atbalsta, vadības, mūžizglītības, tūristu piesaistes jomās.
Arī augstskolas studenti tiks iesaistīti pētījumos, kas saistīti ar
vietējās uzņēmējdarbības un
biznesa vides novērtēšanu.
«Līgums ir vēl viens apliecinājums, ka Vidzemes Augstskola kā savu darbības lauku redz
visu Vidzemi, ne tikai Valmieru,

Kārķu pamatskolas
audzēk ņi piedalās
konkursā «Torņu spēles»

Teksts un foto: Agija Plauka, Kārķu pamatskolas skolotāja

Vienošanās ar Vidzemes Augstskolu paredz veidot starptautisku studiju centru,
izmantojot Valkas pašvaldības iestrādes un projektus, kas izstrādāti sadarbībā ar
Latvijas-Igaunijas institūtu

tādējādi veicinot reģiona attīstību,» izteicās ViA rektors Gatis
Krūmiņš.
Vents Armands Krauklis uzsver, ka Vidzemes augstskola ir
loģiskākais partneris studiju
centra izveidošanai. «Tas, protams, neizslēdz iespēju arī sa-

Valkas pamatskolā rīko
mācību priekšmetu nedēļas

Teksts: olimpiāžu rīkotāji Foto: Anna Meļķe

S

kolēni savas zināšanas un prasmes demonstrē ne tikai mācību
stundās, bet arī ārpusstundu aktivitātēs. Februārī Valkas pamatskolas skolotāji organizēja mācību priekšmetu nedēļas.

M

Kārķēnieši saņem apbalvojumu par dalību «Torņu spēlēs»

14.

martā 5 Kārķu
p a m at sk o l a s
skolēni devās
uz Rīgu, kur notika kon kursa «Torņu spēles» un Atklātās inženierzinātņu olimpiādes dalībnieku apbalvošana. Kārķu pamatskolas skolēni - Edgars Skrastiņš, Monika Kaļva, Ilze Skrastiņa,
Ulrika Kalniņa, Dina Aršanova piedalījās kon kursā
«Torņu spēles».
Kon kursa uzdevums bija
izmantojot spageti makaronus un līmi izveidot torni,
kurš spēj noturēt 200 ml
ūdensglāzi, jāizveido video,
kurā redzams torņa tapšanas process. Kopumā tika iesūtīti 49 video. Apbalvošanas pasākumā tika apbalvoti

pirmo trīs vietu ieguvēji, žūrija bija izveidojusi 5 dažādas nominācijas, kas kopā ar
pirmo trīs vietu ieguvējiem
tika izceltas starp visiem
darbiem. Pateicības saņēma
arī pārējie kon kursa dalībnieki, kuri bija ieradušies apbalvošanas pasākumā.
Liels bija prieks par mūsu
komandu, jo bijām starp
tiem, kas saņēma nomināciju. Kārķu pamatskolas komandu apbalvoja – par metodiski mērķtiecīgu darba
organizēšanu un racionālas
torņa konstrukcijas izveidošanu. Pasākuma noslēgumā
bija vokāli priekšnesumi un
zināt niski eksperimentālais
šovs. 

darboties ar citām augstākajām
mācību iestādēm, jo paralēli tas
dotu arī papildus iespējas Vidzemes augstskolas studentiem
un ļautu Vidzemes augstskolai
kļūt par nozīmīgāko spēlētāju
ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā
augstākās izglītības jomā». 

atemātika nav
tikai skaitļi, te
jāliek lietā prāts. No 2.
līdz 6.februārim skolēni aktīvi darbojās un risināja dažādus nestandarta uzdevumus, piedalījās
matemātikas
olimpiādē, veidoja radošus darbus, kas attīstīja skolēnos at jautību,
radošo iztēli, interesi
par matemātiku. Bija
interesanti vērot skolēnu centību un apņemšanos darboties. 5.klases skolēni sacentās
«Galvas rēķinu» konkursā.
6.klašu skolēni spēlēja spēli «Miljonārs».
Tradicionāli 7.klašu skolēniem bija dambretes
turnīrs un viktorīna Arī Valkas pamatskolēni piedalījās Torņu spēlēs, kur īpašu
«Asini prātu», kurā sko- pacietību parādīja D.Tiščenko.
lēni pārbaudīja savas
2. līdz 6.martam.
zināšanas, apķērību un asprātību
5. – 9.klašu līnijā tika izvērtēts
dažādu matemātisku uzdevumu padarītais un apbalvoti godalgoto
risināšanā. 9.klašu skolēni piedalī- vietu ieguvēji.
jās konkursā «Torņu spēles», kur
Zinošākie skolēni pārstāvēs Valfantastisku izdomu un pacietību kas pamatskolu novada olimpiparādīja D.Tiščenko. Rezultātus ādēs.
apkopoja matemātikas skolotājas
Arī turpmāk novēlam:
I.Šmite, A.Meļke, 14 skolēni ieguva
Acīs - prieku,
godalgotas vietas.
Lūpās - smaidu,
Angļu valodas nedēļa risinājās
Asu
prātu un plašu domu lino 16. līdz 25. februārim.
do
ju
mu
!
Krievu valodas nedēļa notikano
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Žetonvakars aizvadīts ar Ek ziperī
Teksts: Santa Ādamsone Foto: Zane Brūvere

Ž

etonvakars – īpaši gaidīts pasākums Valkas
ģimnāzijas 12.klašu skolēniem, audzinātājiem, tuviniekiem un skolotājiem. Šogad
ģimnāzijas 12.klašu skolēniem
pasākums notika 20.februārī.
Lai sniegtu patīkamas emocijas
skatītājiem un gūtu baudījumu
sev, mēs, topošo absolventu «klase», priekšnesumus Valkas kultūras namā veidojām kā izrādi,
kas balstīta uz Antuāna de SentEkziperī pasaku pieaugušajiem
«Mazais princis».
Vakara uzvedums 12.klašu
skolēniem, audzinātājām Gunitai Gindrai un Guntrai Gaidlazdai, režisorei Evijai Smanei un
skolotājām Andrigai Lozdai un
Vinetai Skutānei prasīja daudz
enerģijas, pacietības un laika. Iestudētā darba galvenās lomas
uzņēmās Mārtiņš Jēkabsons (Lidotājs), Germans Jakubs (Mazais Princis) un Beāte Klote (Teicēja). Uzvedumā darbojās Mazais Princis un Lidotājs, kuri
devās kopīgā atmiņu ceļojumā
pa planētām. Katrai planētai bija īpaša tematika – kāds posms

no mūsu dzīves: dzimšana, bērnudārzs, sākumskola, pamatskola
un vidusskola. Katrā
planētā darbojās un dažādus priekšnesumus
rādīja atsevišķi sadalītas
radošās grupas, proti,
skolēni ar vienotām interesēm. Planētu atspoguļojumi bija atšķirīgi,
tika veidots ēnu šovs,
kopīga dziesma, etīde
no skolas ikdienas, dejas
un citāda veida radoši
priekšnesumi. Pasākuma izskaņā skolēni dejoja polonēzi, pēc kuras
saņēmām skolas piederības simbolu žetongredzenu. Gredzena sa- Pasaka «Mazais princis» nekad nezaudēs aktualitāti - to pierādīja 12.klases
skolnieki ar savu priekšnesumu Žetonu vakarā
ņemšanas mirklis un
noslēguma. Ar padarīto darbu jām Andrigai Lozdai, Gunitai
motivējošās atziņas, kā
arī apvienotās balsis kopdzies- varam lepoties un dalīties patī- Gindrai, Guntrai Gaidlazdai,
mā Germana klavierspēles pa- kamās atmiņās un pieredzē, ku- Vinetai Skutānei, skolas direktovadījumā, aizkustināja gan ska- ra radās, esot uz skatuves un at- rei Lilitai Kreicbergai, kā arī Valtītājus, gan pašus skatuves «ie- tīstoties prasmei darboties kopī- kas kultūras namam par telpām,
gi. Ar Valkas ģimnāzijas sudra- gaismotājam un skaņu operatokarotājus».
Šis bija patīkams un emociju ba žetongredzenu pirkstā, varu ram.
Paldies skatītājiem par ovābagāts pasākums pirms sasprin- droši rakstīt pateicības vārdus
ci
jām!
Novēlu veiksmi nākagtā eksāmenu laika un skolas režisorei Evijai Smanei, skolotāmajiem 12. klašu skolē niem! 

Aicina
apmek lēt Cimzes
mūzikas dienas

Teksts: Inese Lečmane

Vijciemieši izcīna godalgotu vietu
Vidzemes skolu slidošanas sacensībās
Teksts: Aīda Vītola,
Vijciema pamatskolas direktore

V

ijciema pamatskolas
skolēnu komanda šoat ru pavasa ri J.Cim zes Val kas
gad piedalījās Vidzemū zi kas skola orga ni zē tradicimes
sko
lu
slidošanas sacensībās
onā lās Cim zes mū zi kas dienas.
«Le
dus
gla
diatori».
Šogad tās izska nēs 36.rei zi. Cimzes mūziSa
cen
sī
bas
notika Vidzemes
kas dienas ir veltītas lat viešu pedagoga, pirolim
pis
ka
jā
cen
trā, kur vajamā lat viešu tautas dziesmu apdarinātāja un
dzē
ja
de
mon
strēt
savas slidošalat viešu koru kultūras pamatlicēja Jāņa Cimnas
pras
mes
un
veik
lību.
zes dzīvei un darbībai.
No skolas piedalījās viena
Pavisam mūzikas cienītājiem tiks piedāvā- komanda ar 3. un 4.klases skolēniem, kas savā vecuma grupā
ti trīs koncerti.
8.aprīlī plkst. 14.00 J.Cim zes Valkas mūzi- izcīnīja 3.vietu. Pirmā vieta tika
vidusskolai,
bet
kas skolas zālē notiks Starptautiskais Ziemeļ- Limbažu
2.vie
ta
Val
mie
ras
sā
kum
sko
lai.
lat vijas un Dienvidigaunijas instrumentālo
Skolēni saņēma pasākuma sponsoru balvas, kas saistītas ar Valmieras pilsētas iekvartetu festivāls, kurā uzstāsies jaun ie mūpa
zī
šanu. Bērni bez maksas varēs apmek lēt Valmieras muzeju, SIA «Valmieras ūdeziķi no Ādažu mūzikas un mākslas skolas,
ni»
un
«Sajūtu taku». 
Limbažu, Alūksnes, Valmieras, Šauļu, Radvilišķu, J.Cim zes Val kas un Jā ze pa Me di ņa
1.Rīgas mūzikas skolas.
Informācija
9.aprīlī plkst. 15.00 Valkas pilsētas kultūras nama zālē skanēs J.Nor viļa Madonas mūproģimnāzistiem
zikas skolas un J.Cim zes Valkas mūzikas
epa zī ša nās
nodarbības
alkas pamatskola aicina vecāskolas stīgu orķestra priekšnesumi diriģenta
6.kla
šu
sko
lē
niem
Val kas
kus
pie
teikt
2008.ga
dā
un
ag
rāk
dziMārtiņa Berga vadībā. Orķestris atskaņos ieģim
nā
zi
jā:
mu
šos
bēr
nus
mā
cī
bām
1.kla
sē.
Lūvērojamā ungāru komponista B.Bartoka un
1.nodarbība – 26.marts plkst.
lat viešu komponistu mūziku, kā arī lat viešu dzam pieteikumus iesniegt līdz 2.jūnijam, lai
17.30,
gaidām skolēnus un vecākus;
sav
lai
cī
gi
va
rē
tu
uz
sākt
kla
šu
kom
plek
tā
ci
ju.
tautas dziesmu apdares un populāras mūzi2.no
darbība – 8.aprīlis plkst.
Ie
snie
gu
mu
re
ģis
trā
ci
ja
pie
sko
las
sek
re
tākas skaņdarbus.
16:.00,
pa
sākums sporta hallē, līdzi
res
(Ausek
ļa
ie
lā
5)
dar
bdie
nās
no
plkst.
9.00
10.aprīlī plkst. 17.30 J.Cim zes Valkas mūzispor
ta
ap
ģērbs, apavi;
līdz
15.00
.Ie
snie
gu
mu
un
bēr
na
dzim
ša
nas
kas skolas pedagogi un audzēkņi aicina ap3.no
dar
bība – 13.maijs plkst. 16.00,
ap
lie
cī
bas
ko
pi
ju
pie
ņem
no
bēr
na
ve
cā
kiem
meklēt romantiskās mūzikas vakaru, kurā
ak
ti
vi
tā
tes
kopā ar skolēnu parlavai
aiz
bil
dņiem,
uz
rā
dot
pa
si
vai
aiz
bil
dņa
skanēs Rietumeiropas un lat viešu klasiskās
men
tu.
ap
lie
cī
bu.
mūzikas komponistu skaņdarbi un dziesDokumentu iesniegšana mācībām
Piesakot bērnu 1.klasē, būs iespēja iepazīmas.
Val
kas ģim nāzijā – no 29.maija (doties
ar
sko
las
no
li
ku
mu,
iek
šē
jās
kār
tī
bas
noAicinām apmek lēt XXXVI Cim zes dienas
ku
men
ti: 6.klases liecība un vecāku
tei
ku
miem,
iz
glī
tī
bas
prog
ram
mām
un
vēr
tēun šajā pavasara laikā gūt patīkamas emociie
snie
gums,
ko raksta pie ģim nāziša
nas
kār
tī
bu.
jas, ko ikvienam var sniegt mūzika. 
jas sek retāres). 
Informācija pa tālr. 64707508. 

K

Aicina pieteikt bērnus
mācībām 1.klasē

V

I
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Par Valkas ģimnāziju - Valda Fjodorova

Teksts: Andriga Lozda, Valkas
ģimnāzijas direktores vietniece
Teksts: no personīgā arhīva

T

urpinām rakstu sēriju par Valkas
ģimnāzijas pedagogiem sadaļā «Valkas ģimnāzijai 95»
«Sākšu ar to, kāda man ir izPar to, kādi bijuši aizvadītie gadi Val kas
glītība. Esmu dzimusi Naukšē- 1.vidusskolā un kādi spilgti notikumi iespienu pagasta «Vidustēcēnos», mū- dušies at miņā, uz sarunu aici nāju cienījamo
su ģimenei tā bija dzimtas māja.
Ģimenē bijām tēvs, māte un četri bērni. Mācījos Naukšēnu pamatskolā, kurā direktors bija
Herberts Vēliņš. Ļoti labs un aktīvs. Kad ziemas vakaros bērni
gāja uz Upmalas kalnu slidināties ar ragavām, direktors gāja
līdzi un arī laidās no lielā kalna.
Skolotāji Naukšēnos bija ļoti labi
– Elza Kalniņa, Olga Rudiņa, zīmēšanu mācīja mākslinieks no
Rūjienas Jānis Galzons, viņš bija
brīnišķīgs gleznotājs. Man ļoti
patika pie viņa zīmēt, un tas attīstīja manu talantu. Un tā es
aizrāvos ar zīmēšanu un gleznošanu. Mana māte Elizabete Aspere jaunībā bija mācījusies gleznot Rīgā pie mākslinieka Valdemāra Tones. Loģiska bija izvēle,
beidzot Naukšēnu pamatskolu,
– es devos uz Rīgu un iestājos
Rozentāla Mākslas vidusskolā.
Manā klasē mācījās gleznotāji:
Indulis Zariņš, Vilis Ozols, Romis Bēms. Mācīties mākslas vidusskolā bija ļoti interesanti, jo
tur kā skolotāji strādāja labi
mākslinieki, izcili gleznotāji. Rasēšanu mācīja arhitekts Ozoliņš,
gleznošanu Harijs Veldre.
Beidzot mākslas vidusskolu,
mans ceļš neveda uz Mākslas
akadēmiju. Otra mana interese
bija par sportu, man ļoti patika
sports, mācījos Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā (tolaik
Fiziskās kultūras institūtā). To
beidzu pēc četriem gadiem. Sāku strādāt par ﬁziskās kultūras
(sporta) skolotāju Valkas 1.vidusskolā. Tā kā Sporta akadēmija ielika labus pamatus, tad labi
pārzināju sporta nodarbības un
stundas izvērtās interesantas.
Katru gadu skolā organizējām
ﬁzkultūras vakarus – priekšnesumos pamatā sniedzām vingrošanu, veidojām piramīdas,
šajos jaukajos vakaros piedalījās
arī deju kolektīva dalībnieki.
Par sporta stundām ir vēl kāda atmiņa – sporta laukumā pie
skolas pēc stundām runājāmies
ar grupiņu sportistu, sarunā iesaistījās arī neliela auguma skolēns Dainis Dukurs, viņš man

uzdevu dažādus jautājumus par
sportu. Pēc daudziem gadiem
mēs redzam, ka padziļinātā interese viņam bijusi jau bērnībā.
Vēlāk Dainis savu dzīvi saistījis
ar Murjāņiem, mērķtiecīgi sekojis savam sapnim. Vai Latvijā ir
kāds cilvēks, kurš nezina, kas ir
Dainis Dukurs un viņa dēli Martins un Tomass? Domāju, ka nav.
Arī es vienmēr priecājos par viņu darbu un veikumu.
Paralēli ﬁzkultūrai vidusskolā mācīju zīmēšanu, rasēšanu,
mākslas vēsturi. Tajā laikā notika rajona, republikas olimpiādes. Lielajās republikas olimpiādēs regulāri no Valkas 1.vidusskolas piedalījās četri pieci bērni. Katru gadu diviem trijiem
bija godalgotās vietas.
Atceros, ka bērni ar interesi
strādāja rasēšanas stundās. Pateicoties tam, par arhitektu izmācījās Aivars Lācis. Tagad strādā Talsos. Skolēniem patika arī
mākslas vēsture. Spilgti atceros
tādu gadījumu: kādā 2.stāva kabinetā kopā nodarbībai bija saliktas divas desmitās klases. Šajā stundā notika mākslas darbu
demonstrējumi ar epidiaskopu,
taču kā jau tas dzīvē nereti gadās – skolā uz četrām minūtēm
pazuda elektrība. Es liela satraukuma brīžos vienmēr izskatos
pār mēru mierīga, arī toreiz nezināju, ko iesākt, taču to neizrādīju. Visapkārt liela jezga, taču
brīdī, kad elektrība atkal parādījās, uz tāfeles bija tapis skolēna
Gunta Sprukuļa mākslas darbs
par tēmu «Kritušais eņģelis ar
šņabja pudeli rokā». Abas klases
nevis smejas, bet burtiski rēc
pilnā kaklā. Man sirds stājās, bet
neviens mūs netraucēja. Kopš
tās reizes es nekad vairs epidiaskopu stundās neizmantoju.
Par klases audzināšanu arī ir
daudz spilgtu atmiņu. Esmu audzinājusi klases daudzus gadus.
Lai nodrošinātu sekmes, skolēnus dalīja trīs grupās: 1. – kuriem noteikti jāmācās labi un teicami, 2. – kuriem jāmācās vidēji
vai labi un teicami, 3. – kuri ne-

zīmēšanas, rasēšanas un sporta skolotāju
Valdu Fjodorovu. Protams, vienā rakstā nav
iespējams iekļaut visus skolotājas piedzīvotos
notikumus skolā, palikuši ir tikai spēcīgākie
zibšņi, kas kā krāsaini triepieni ikdienas audeklā krāso skolotājas šodienu.

drīkst palikt nesekmīgi. Pēc daudziem gadiem varu teikt, ka manās
klasēs nebija nesekmīgo, man vi-si
bērni bija sekmīgi,
jo katrā klasē bija
labu skolēnu vadošās grupiņas, kuri
centās un palīdzēja tiem bērniem,
kuriem tik labi negāja ar mācībām.
Šī labo skolēnu vadošā grupa parasti
bija arī aktīvisti,
kas bieži aizstāja
audzinātāju klases
stundās, bija reize,
kad pionieru pārvēlēšanas sapulci
vadīja Lilita Kauliņa (Kreicberga),
Ilona Šķetre un
Iveta Ikale. Skolas
direktors Laimonis Bušs sēdēja
klases beigās, meitenes va-dīja sapulci, viss klusi,
mierīgi, es ar lie- Valda Fjodorova 1957.gada 26.augustā Valkā
lu nokavēšanos
ienācu klasē, bet viss bija visla- izcili, prasīgi pret sevi un sabākajā kārtībā. Tā-pēc saku – man viem skolēniem.
Skolas deju kolektīvu vadīju
vienmēr bija audzināmās klases,
1960.ga
dā, šai gadā izgatavokurās nav nekārtību un nesekjām
Nī
cas
tautas tēr pus ar vismīgo, jo aktīvisti vienmēr palīiem
skais
tajiem vai nagiem,
dzēja tikt galā ar visu.
pie
da
lī
jā
mies
kon kursā, tā reSpilgti atceros savu audzēkni
zul
tā
tā
iz
cī
nī
jām
tiesības pieRolandu Ontensonu, kurš bija
da
lī
ties
1.Sko
lē
nu
dziesmu un
tik jauks un šiverīgs. Ja kaut kur
de
ju
svēt
kos.
Pie
da
lī
jāmies konnebija kārtības un puiši taisīja
kur
sā
un
laik
rak
stā
«Cīņa» tika
blēņas, es pasaucu Rolandu un
ie
rak
stīts,
kas
Val
kas
1.vidusskosaku: «Re, nekārtība, aizej un
lai
ir
ļo
ti
skais
ti
tēr
pi.
pasaki, lai visiem mutes ciet.»
Tādas tās atmiņas!
Viņš aiziet, ieliek lielākajam ruVēlējums skolai 95 gadu jubinātājam pa ausi... un ievieš pilnīle
jā:
lai skolai vienmēr būtu skogu klusumu! Domā, ko gribi,
lē
ni,
kuri arī pēc daudziem gabet kārtība tika pilnībā nodrošidiem
to sauc par SAVĒJO!»
nāta.
Vairāki jauki un aktīvi skolēSkolas vārdā saku palni palikuši prātā no pēdējiem
skolas gadiem – Ingus Grasis, dies harizmātiskajai skoloAndris Šavalgins, Vita Āboliņa, tājai Val dai Fjodo ro vai par
saru nu, kas tapa Valkas
Evita Daugule!
Arī kolēģi – visi skolotāji bija ģim nāzijas Skolotāju istabā 2015.gada 16.mar tā. 

Demonstrēs ﬁlmu «Laimes ekonomika»

Teksts:Līga Pandalone

24.

aprīlī plkst. 19.00
Valkas pilsētas
kultūras namā sociālās kampaņas par atbildīgu
pārtikas patēriņu «Beidz spēlēt
pārtikas cirku!» ietvaros tiks
demonstrēta dokumentālā ﬁlma «Laimes ekonomika».
«Vientuļi cilvēki nekad nav

laimīgi, un globalizācija rada ļoti vientuļu planētu,» saka aktīviste un ﬁlmas autore Vandana
Šiva (Vanda Shiva). Filmas centrālā ass iezīmē mūsdienu globālās krīzes – klimata pārmaiņas,
terorismu, ﬁnanšu krahu, savijot tos ar ļoti personīgiem stāstiem, par cilvēkiem, kuri jūtas
depresīvi un tukšās patērētāju
sabiedrības nomākti. Iemesls?

Globālo korporāciju radīta pasaule, kurā pirmajā vietā vienmēr ir peļņa un patēriņa palielināšana, nevis cilvēks. Un kāds
tam ir risinājums? Lokalizācija.
Atgriešanās pie kopienu sabiedrības, kurā cilvēki zina, kā klājas
kaimiņam un pārtiku iegādājas
pie tuvumā dzīvojošā zemnieka,
nevis lielveikalā.» Kampaņu organizē biedrība Latvijas Platfor-

ma attīstības sadarbībai (LAPAS) kopā ar tās biedriem vides
organizāciju «homo ecos:» un
«Latvijas Zemnieku federāciju».
Kino seanss ir bez maksas.
Plašāka
informācija
par
kampaņu atrodama biedrības
«homo ecos:» interneta mājas
lapā: www.homoecos.lv . 
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Pēc aiziešanas pensijā sāk
jaunu, piepildītu dzīvi

Teksts un foto: Mārīte Magone, Valkas novada literārās
apvienības projektu vadītāja

D

arbojoties kopā daudzus gadus
ar Ausma kundzi, aizmirstas
grūtums un vārdi – nevaru, nav
iespējams. Var tikai apbrīnot sirmo kundzi,
kura pēc aiziešanas pensijā sāka it kā jaunu
dzīvi – saturīgu, piepildītu. No Turnas puses nākusi un vairāk kā piecdesmit gadus
Valkā nodzīvojusi, pierādīja, ka arī senioru
vecumā var uzsākt un paveikt lielas lietas.
Viens no lielākajiem dzīves izaicinājumiem
ir bijis piedalīšanās Rakstnieku savienības
literārajos kursos un dramaturģijas meistardarbnīcā, kā rezultātā pirms pieciem gadiem tapa pirmais dzejoļu krājums «Ar
sauli sirdī». Grāmatas ievadā autore saka:
«Gūstu sirdsmieru un gandarījumu, ja savas domas un jūtas uzrakstu. Tā ir mana
tikšanās ar pagātni un šodienu, pieskaršanās savām saknēm, atkalredzēšanās ar
draugiem un ļaudīm, kurus dzīvē vairs nekad nesatikšu.
Manā sirdī nav atvēlēta vieta ļaunām
domām. Jūtu pasaulē negatīvas emocijas
neielaižu.»
Daudz jaunus draugus un domubiedrus
Ausma atrada jaunnodibinātajā Valkas no-

vada literārajā apvienībā. Ar lielu ieinteresētību un aktīvu darbību Ausma piedalījās
pirmā kopkrājuma «Ritums» veidošanā. Bet
uzšķiltā dzirkstele neapdzisa un sākās aktīva materiālu vākšana par savas dzimtas
vēsturi. 2014.gada Ziemassvētkos Ausmas
kundzes radi saņēma nenovērtējamu dāvanu – apkopojumu grāmatas formātā. Līdztekus šim darbam notika esošo dzejoļu, lugu vērtēšana un vētīšana, jaunu sacerējumu
radīšana otrajam krājumam, kuram vajadzētu iznākt šajā jubilejas gadā.
Ausma ir ļoti pateicīga saviem draugiem
un atbalstītājiem vienā no dzīves grūtākajiem brīžiem pagājušajā rudenī. Smeldze
sirdī ir par to, ka šobrīd nevar iesaistīties
Valka senioru dramatiskā kolektīvā darbā,
jo teātra spēlēšana sagādāja lielu prieku un
gandarījumu. Satraukums ir arī par to, kā
varēs aizbraukt un rūpēties par savu, ar Jāni kopā izloloto, dārzu Bērzezerā. Bet dzīvē
jau tā ir iekārtots, ka visam savs laiks un
sava vieta.
Gadi skrien neaptverami ātri, un mēs
visi novecojam. Es novēlu visiem novecot
tik skaisti, kā tas ir izdevies mūsu novadniecei.

Ar sauli sirdī - tāda ir Ausma Kurpniece

uzaicina visus interesentus, Ausmas
draugus un radus uz kolēģes 85.dzimšanas dienas pasākumu Valkas kultūras nama mazajā zālē 23.aprīlī plkst.
Valkas novada literārā apvienība 18.00. Svinēsim svētkus kopā! 

Būsiet gaidīti Meža dienās Kārķos

Teksts:Sandra Pilskalne

30.

aprīlī un 1.maijā Kārķos notiks
12.Meža dienas.
Kā vienmēr būs tradicionālās
lietas, bet netrūks arī pārsteigumu.
Šogad jaunums – pirmajā
dienā – 30.aprīlī pulksten 11.00
notiks praktisks seminārs par
mežu kopšanu, kaitēkļiem, slimībām u.c. lietām, kas ir nepieciešams zināt ikvienam mežu īpašniekam un apsaimniekotājam. Seminārs notiks sadarbībā ar Mežu konsultāciju
pakalpojumu centru un ﬁrmu
Metsa Forest. Pēc tam kopīgs
launags pie Spiģu alas.
Pēc pusdienā Kārķos jau ieradīsies mazpulcēni no visām
Valkas novada skolām, kā arī
šogad dalību pasākumā jau
pieteikusi Amatas pamatskola
un jaunieši no Apes. Iepriekšējā vakarā, kā jau tradicionāli,
ieradīsies arī Rīgas Tehniskās
universitātes studenti, lai nākošajā dienā vadītu Zaļo koka
darbnīcu un piedalītos Koka
auto sacensībās. Šogad iecerēts,
ka studentu skaits būs vēl kuplāks, jo pievienosies arī Latvijas Universitātes Ķīmijas un
Bioloģijas fakultātes studenti,
lai pētītu kukaiņus Kukaiņu
viesnīcā, dabu Lustiņdruvā un
dotos leģendai pa pēdām –
meklētu sēravotus. Atsaucoties
iedzīvotāju
ierosinājumiem,
arī šogad ikvienam būs iespēja
doties pārgājienā uz Bezdibeņa ezeru gida pavadībā, pēc
tam kopīga vakarēšana pie
ugunskura «Vēlzemnieku» pa-

galmā.
Meža dienu svinīga atklāšana 1.maijā pulksten 9.00 pie
Kārķu pagasta pārvaldes. Šogad Meža dienu darbi, galvenokārt, notiks Lustiņdruvā un
Ķires upes krastā, Sedas upes
krastā pie Spiģu alas, pie Cepša ezera, speciālistu vadībā notiks dažādas dabas izpētes. Pagasta centrā strādās SIA «Labie
koki» arboristi. Pavisam darbi
ritēs vienlaicīgi vairāk nekā 10
objektos.
Kā jau tas talkā pienākas –
pēc kopīga darba, būs kopīga
maltīte un atpūta, kur katrs
varēs sev atrast ko interesantu
un aizraujošu – notiks arī 4.
Koka auto sacensības Kārķos.
Ikviens aicināts gatavot koka
auto un piedalīties sacensībās,
kurās šogad vistālāk aizbraukušā rezultāta uzrādītājam būs
īpaša balva – brauciens uz Briseli. Iecerēts, ka pasākumā piedalīsies arī EP deputāte Inese
Vaidere, kura arī pasniegs šo
balvu sacensību uzvarētājam.
Balvas saņems visās sacensību
klases pirmo trīs vietu ieguvēji, taču kā iepriekšējās sacensības liecina - pats nozīmīgākais
ir azarts un dzīvesprieks, kas
valda visu sacensību laiku.
Meža dienu pasākumu vadīs un koka auto sacensības
komentēs radio Skonto programmu vadītājs Valdis Melderis.
Visas dienas garumā darbosies Viļņa Kazāka un studentu
vadībā Zaļā koka darbnīca.
Jaunums būs Alnīša namiņš,
kas tur notiks – uzzināsiet piedaloties pasākumā. Apskatāmas būs dažādas izstādes. Ik-

viens talkas dalībnieks aicināts
uz talku ņemt mērinstrumentus, lai piedalītos lielajā Mērinstrumentu izstādē. Mērinstrumenti var būt visdažādākie sākot no lineāla, bīdmēra, barometra līdz pūram u.c. senām
ierīcēm. Eksponātu izvēle brīva, lai lido domas zelta spārniem un bagāta iztēle! Interesantākajiem eksponātiem paredzamas pārsteiguma balvas!
Ikvienam pasākuma dalībniekam būs iespēja pārbaudīt
savu veiklību un drosmi aizraujošās sportiskās aktivitātēs
– pārbaudot savus spēkus alpīnisma aktivitātēs un loka šaušanā. No pulksten 12.00 Rūķa
Dabas bodītē būs iespējams
nopirkt lauku labumus.
Pasākumu kuplinās un vakarā balli Kārķu tautas namā
spēlēs Māris Sloka un grupa
«Klaidonis».
Būsiet mīļi gaidīti Kārķos
raženi strādāt un kopīgi atpūsties! Pie mums, kā jau tradicionāli – pēc labi padarīta darba,
būs laba atpūta. Nāciet un aiciniet līdzi radus, draugus un ģimeni! Talku tūrisms – šis ir jēdziens, ko kārķēnieši cenšas
iedibināt pirmie Latvijā. Pirmie zvani par dalību talkā ir jau
no Balviem un Briseles, mēs
ceram, ka izdosies! Ikviens būsiet gaidīts Kārķos strādāt, sakopt vidi, aktīvi atpūsties un
ko jaunu uzzināt! Paldies visiem sadarbības partneriem atbalstītājiem – nakšņošana un
ēdināšana visiem būs bez maksas. Viss notiks par prieku dabai un cilvēkiem! Sekojiet informācijai! 

Valkas poliklīnikā
pieņems izbraukuma
speciālisti
Teksts: Benita Brila, sabiedrisko at tiecību
speciāliste Vidzemes slimnīcā

A

prīlī Vidzemes slim nīcas
poliklīnikā Valkā pacientus
trīs reizes pieņems ķirurgs
Andrejs Blumbergs, pa vienai reizei –
endokrinoloģe Baiba Jēgere un ﬁzikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste
Inese Gaiķe.
In formācija par konkrēto speciālistu pieņemšanas laikiem un pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā,
tālr.: 64722307. 

Mobilais
mamog rāfs Valkā

S

ievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības
Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas Valkā ieradīsies 16.aprīlī.
Mobilais mamogrāfs piebrauks pie
Valkas ģim nāzijas, Raiņa ielā 28A.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez
maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu – izmeklējums maksā EUR
2,85. Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu
– PAR MAKSU. Pieraksts notiek pa
telefoniem 67142840 un 27866655 (lūgums sagatavot personas kodu un telefona numuru).
Sīkāka in formācija www.mamograﬁja.lv vai uz e-pastu in fo@mamograﬁja.lv v

12

Tuvojas skriešanas seriāla
«Optimists» pavasara kār ta!

Teksts: Kristīne Karole, Spor ta un jaunatnes lietu daļas vadītāja

V

alkas novada iedzīvotāju vidū iecienītā
skriešanas seriāla «Optimists» 2015.gada pavasara kārta sāksies 23.aprīlī. Kā ierasts
aktīvās atpūtas cienītāji gaidīti
ceturtdienās no plkst. 14.30 līdz
plkst. 18.30 mežā pie estrādes,
aiz skulptūras «Koklētājs».
Seriālā tiek aicināti piedalīties ne tikai aktīvie sportisti –
skrējēji, bet arī nūjotāji un ģimenes ar bērniem. Kā jau katru gadu, arī šogad būs tautas klase
tiem, kuri neskrien savai noteiktajai vecuma grupai atbilstošu

distanci, bet gan tik, cik pats vēlas un spēj!
Būs arī smalkmaizītes un silta tēja!
1. kārta – 23.aprīlī;
2. kārta – 30.aprīlī;
3. kārta – 7.maijā;
4. kārta – 14.maijā;
5. kārta – 21.maijā;
6. kārta – 28.maijā.
Sacensību seriālu organizē
un vada Valkas novada dome ar
uzaicinātiem tiesnešiem.
Sīkāka informācija nolikumā:
http://val ka.lv/spor ta-pa sa kumu-rezultati/ 

Noslēdzies Valkas
novada atklātais
čempionāts badmintonā
un šautriņu mešanā

Teksts: Kristīne Karole, Spor ta un jaunatnes lietu daļas vadītāja Foto: Jānis Koops

Svētdien, 15.martā Valkas ģimnāzijas sporta hallē visas dienas
garumā norisinājās novada atklātais čempionāts badmintonā
un šautriņu mešanā.
Šautriņu mešanā startēja 36
dalībnieki no Valkas, Vijciema
un Valmieras.
Vīriešiem 1. vietu ar 419 punktiem ieguva valcēnietis Nauris
Bodnieks, 2.vieta ar iegūtiem
345 punktiem valmierietim Krišam Lužinskim un 3.vietā ar 332
punktiem ierindojās Jēkabs
Jaunslavietis.
Sieviešu konkurencē 1.vieta
ar 377 punktiem – Lienei Babrei,
2.vieta ar 333 punktiem Vēsmai
Selgai un 3.vieta ar 280 punktiem – Ingai Kārkliņai.
Pārsteiguma balvu kā labākais skolēns ieguva Krišs Lužinskis, labākā skolniece – Dārta
Lozda.
Badmintonā piedalījās ap 40
dalībnieku no Tartu, Valgas, Salaspils, Vijciema un Valkas.
Vienspēlēs vīriešiem uzvarēja Dāvis Lozda, aiz sevis atstājot
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igauņu sportistu Timo Tool un
3.vietā – Vjačeslavs Baskovs.
Sieviešu vienspēlēs triumfēja
valcēniete Dārta Lozda, 2.vietā
– Polina Baskova un 3.vietā – Alla Pudelko.
Sieviešu dubultspēlēs 1.vieta
– Līvai Krastiņai un Dārtai Lozdai, 2.vieta – Anetei Zuntei un
Tat janai Dvorņikai, 3.vieta – Allai Pudelko un Poļinai Baskovai.
Dubultspēlēs vīriešiem uzvarēja Dāvis un Dārta Lozdas, 2.
vietā – Juris Krūmiņš un Salvis
Lozda, 3.vietā – Aleksandrs Božeņeckis un Vjačeslavs Baskovs.
Jauktajās dubultspēlēs 1.vieta
– Dārtai un Dāvim Lozdām, 2.
vieta – Allai Pudelko un Kaidor
Roosimae, 3.vieta – Salvim Lozdam un Anetei Zuntei.
Nākošajā gadā iecerēts badmintona turnīru rīkot divas dienas.
Paldies visiem, kuri piedalījās!
Rezultāti:
http://valka.lv/
sporta-pasakumu-rezultati/ 

Godam nopelnītās medaļas var būt arī garšīgas

Šaha ziņas

Teksts un foto: Vsevolods Dudzinskis

Valkas novada šahisti piedalījās Igaunijas ziemas sporta spēlēs

21.

februārī Valkā norisinājās Valkas kausa izcīņa šaha ātrspēle, kur 3.kārtā ar 10,5 punktiem uzvarēja Guntars Bondars,
otrajā Vilems Suursoo – 9,5 punkti un trešais Uldis Muižarājs – 9.
punkti.
28.februārī un 1.martā Valgā
notika Igaunijas Ziemas sporta
spēles. Kā īpašie viesi šaha sacensībās piedalījās arī Valkas novada
komanda, izcīnot 2.vietu (23 punkti) septiņu komandu konkurencē. Uzvarēja komanda no Ihvi ar
23,5 punktiem, savukārt 3.vietā
ierindojās komanda no Tartu –
21,5 punkti. Šīs sacensības tika rīkotas komandām, katrā spēlēja 5
dalībnieki – divi vīrieši, viena sieviete, jaunietis un jauniete līdz 16
gadu vecumam.
Valkas komandā spēlēja Māris

Koops – 4 punkti un 3.vieta pie
sava galdiņa, Andis Strumpe –
5,5 punkti un 1.vieta, Ineta Rutina
– 5,5 punkti un 1.vieta, Arturs Levickis – 4 punkti un 3.vieta, Lāsma Bodniece – 4 punkti un 3.vieta.
7.martā Valkā 22.reizi notika
Gunāra Priedīša atceres turnīrs.
Sacensībās piedalījās 14 spēlētāji
no Valkas, Valmieras, Valgas un
Strenčiem. Sacensību līderis Māris Koops ieguva 1.vietu, uzvarot
visus turnīra pretiniekus. Otrajā
vietā ierindojās Andis Strumpe –
10 punkti, trešajā - Viktors Markuss – 9,5 punkti (Valmiera).
Skolnieku turnīrā pirmo vietu
ar 6 punktiem ieguva Juris Jančevskis, otrais Mihails Delatinčuks – 6 punkti, trešais – Arturs
Siliņš – 4 punkti. 

Interaktīvā izstādē
sniegs padomus
veselības saglabāšanai

Teksts: Mikus Mezītis, ﬁzioterapeits, «Latvijas veselības misija» valdes loceklis
un Valkas Veselības klubiņa «Jauns Sākums» vadītājs

6.

aprīlī, atzīmējot Pasaules Veselības die nu, Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē laikā no plkst. 11.00
līdz plkst. 15.00 notiks interaktīvā Veselības izstāde,
kuru organizē biedrība «Lat vijas Veselības Misija» un Valkas
un Valmieras veselības klubs «Jauns sākums». Pasākumu atbalsta Valkas novada dome un Septītās dienas Adventistu draudze.
Tās nolūks ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un sniegt praktiskus padomus iedzīvotājiem,
lai mazāk būtu jāslimo, lai cilvēks justos priecīgs, dzīvotu ilgāk un iegūtu jaunas veselībai
un labsajūtai noderīgas atziņas.
Izstādē soli pa solim pie astoņiem stendiem būs iespējams iepazīties ar informāciju – ko cilvēks pats spēj darīt savas veselības labā, lai iztiktu bez medikamentiem un slimnīcas.
Apmeklējot izstādi, varēsiet
pārbaudīt asinsspiedienu, plaušu tilpumu, sirdsdarbību, noteikt holesterīna un cukura līmeni asinīs, noteikt tauku procentu ķermenī, saņemt plecu
joslas antistresa masāžu, pārbaudīt bioloģisko vecumu. Lūgums – tiem, kas vēlēsies noteikt
cukura līmeni asinīs, vismaz divas
stundas pirms analīzes nodošanas
– neēst!

Būs iespējams aprunāties ar
ārstiem, kas sniegs jums vērtīgus padomus, kā arī ar pārējiem
izstādes darbiniekiem, kas ir veselīga dzīvesveida entuziasti,
dažādu profesiju pārstāvji, kuri
šajā projektā darbojas brīvprātīgi – bez atalgojuma.
Uz tikšanos 6.aprīlī Valkas
pilsētas kultūras namā! Aicināti visi, arī jaunieši! Lai arī ģimenes ar bērniem justos labi, izstādes apmeklēšanas laikā darbosies Bērnu stūrītis.
Apmeklētājiem visi veselības izstādē piedāvātie pakalpojumi ir bez maksas.
Papildinformācija: 29388984
(Mikus).
Atgādinām, ka katru otro trešdienu (1., 15.aprī lī), «Jumis» telpās,
Rīgas ielā 12a, plkst. 18.00 notiek
Veselī bas klubiņa tikšanās ar lekcijām, vingrošanu (plkst. 17.30) vai
masāžu, kā arī degustāciju. 
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Valkas novada mazo vokālistu
konkursi «Cālis 2015» un
«Visi putni skaisti dzied 2015»
Teksts: Līga Šnuka

18.

aprīlī plkst. 13.00 Valkas
pilsētas kultūras namā
notiks Valkas novada
mazo vokālistu konkursi «Cālis 2015»
un «Visi putni skaisti dzied 2015».
Abos konkursos aicinām pieteikties
mazos dziedātājus no Valkas novada
(dalībnieku skaits nav ierobežots). Konkursā «Cālis 2015» var pieteikt dalībniekus līdz 5 gadu vecumam (ieskaitot),
bet mazo vokālistu konkursā «Visi putni skaisti dzied 2015» – dalībniekus līdz
8 gadu vecumam (ieskaitot). Dalības
maksa konkursos EUR 2, ko var samaksāt Valkas pilsētas kultūras nama
kasē katru darba dienu no plkst. 8.00
līdz 20.00.
Konkursu mērķis ir veicināt pirmsskolas vecuma bērnu un jaunāko klašu
skolēnu muzikālo spēju attīstību. Katram konkursantam pēc brīvas izvēles jāsagatavo 1 dziesma, kas atbilst dziedātāja vecumam un balss spējām. Dziesmu
var dziedāt gan a capella, gan mūzikas
instrumentu vai fonogrammu pavadījumā. Mazo vokālistu dziedāšanu, muzikalitāti un vokālās dotības vērtēs profesionāla žūrija. Visi mazie dziedātāji sa-

ņems diplomus un piemiņas balvas.
Aicinām vecākus un mūzikas skolotājus pieteikt mazos konkursantus līdz
8.aprīlim, aizpildot pieteikuma anketas
(tās var lejuplādēt Valkas novada mājas
lapā www.valka.lv vai saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu
liga.snuka@valka.lv).
Konkursa dienā no plkst. 10.00 mazajiem dziedātājiem būs nodrošināti
mēģinājumi un konkursa apskaņošana.
Uz tikšanos Valkas pilsētas kultūras
namā! 

Būs apskatāma Aspazijas
150.jubilejai veltīta izstāde
Teksts: Aivars Ikšelis, izstādes kurators

N

o 16.aprīļa līdz 29.maijam
Valkas pilsētas kultūras nama pirmā stāva pelēkajā zālē (Emīla Dārziņa ielā 8) būs apskatāma Valkas Starptautiskās mākslas un
kultūras biennāles «Dzīve» Valeva
Eleranda (Igaunija) darbu izstāde «Sešas reminiscences par Aspaziju».
Izstādē aplūkojami V.Eleranda zīmējumi un Aspazijas dzejoļi, kas veido
savstarpēju dialogu starp dažādos laikos dzīvojošiem māksliniekiem. Vienojošā domu stīga mūsdienīgajā uztveres
diapazonā – mākslinieku pārdzīvojumu palete no smeldzes līdz uzvaras
gandarījumam.
Mākslinieks Valevs Elerands lieliski
pārvalda zīmējuma tehniku. Viņa profesionālais apliecinājums ir klasiskā zīmējuma tehnika. V.Eleranda zīmuļa vai
krītiņa pieskāriens papīram pāršķeļ šodienas laika realitātes plūdumu, tā ienesot savos darbos pārpasaulīgo, izkopto laika tēlainību. Katru viņa darbu
caurstrāvo alegorijas un pārsteidzoši
paradoksi. Tā veidojot apbrīnas vērtu
emocionālu pārdzīvojumu, kuru pastiprina smalko līniju vijumi.
Abu radošo personību emocionālais
lādiņš ir kā spēka avots ikviena skatītāja radošam garam.
Atgādi nām, ka 16.mar tā apritēja
150 gadi kopš dzi musi dzejniece, viena no izci lākajām personībām Lat vijas kultūr vēstu rē – Aspa zija (El za Rozenberga).

2014.gadā pavasarī pēc Kultūras ministrijas darba grupas Raiņa un Aspazijas jubilejas gada īstenošanai ierosinājuma Nacionālā kultūras padome vienojās 2015.gadu pasludināt par Raiņa
un Aspazijas jubilejas gadu, rosinot
valsts, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas iesaistīties tā norisē ar iniciatīvām, plānojot un īstenojot pasākumus un citas aktivitātes Raiņa un Aspazijas personību un viņu radītā kultūras
mantojuma aktualizēšanai. Raiņa un
Aspazijas 150 gadu jubileja ir ietverta
UNESCO svinamo dienu kalendārā. 
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Aicina iepazīt Lat viešu
folkloras krātuvi

Teksts: Ginta Dubrovska, bibliotēkas direktore

17.

aprīlī Valkas bibliotēkā viesosies
Lat viešu folkloras krātuves (LFK)
darbinieki Sanita Reinsone, Aigars
Lielbārdis u.c., lai iepazīstinātu ar LFK digitālo
arhīvu garamantas.lv. LFK ir Lat vijā lielākais folkloras vākšanas, uzglabāšanas un publicēšanas
centrs. Digitālajā arhīvā glabājas rokraksti, fotomateriāli, skaņu un video ieraksti.
No Ziemeļvidzemes arhīvā atrodams 1925.gadā
iesūtīts Valkas 1.pamatskolas skolēnu Edgara Ķikāna, Zentas Pences, Alfreda Pētersona, Arvīda Runguļa, Alīdas Turmes, Mildas Stabiņas, Elvīras Zirnes u.c. folklora vākums Valkas apkārtnē.
Sanitu Reinsoni daļa mūsu lasītāju jau paspējuši
iepazīt kā grāmatas «Meža meitas» autori. Grāmata
vēsta par 12 sieviešu piedzīvoto mežos un purvos
pēckara gados, kad norisinājās nacionālo partizānu pretošanās kustība okupācijas varai.
Visus valcēniešus un Valkas novada iedzīvotājus, kurus interesē kultūrvēsture, laipni aicinām
17.aprīlī plkst. 11.00 uz Valkas bibliotēku. 

Bibliotēku nedēļa
Valkas bibliotēkā

Teksts: Līga Mežule, galvenā bibliotekāre

N

o 20. līdz 25.aprīlim visā Lat vijā notiks
ikgadējā Bibliotēku nedēļa. Arī Valkas
bibliotēkā šajā nedēļā notiks dažādi
pasākumi un izstādes.
No 13.aprīļa bibliotēkā būs apskatāma grāmatu
izstāde «Ko lasa bibliotekārs». Bibliotekāra profesija uzliek pienākumu lasīt dažādu literatūru, bet kādas grāmatas ir aizkustinājušas Valkas bibliotēkas
bibliotekāres uzzināsiet, apmeklējot šo izstādi. Savukārt 24.aprīlī Lasītāju apkalpošanas nodaļā notiks pasākums «Maize dvēselei» ar ielūgumiem.
Otro gadu tiek organizēts pasākums mūsu bibliotēkas čaklākajiem lasītājiem un bibliotēkas atbalstītājiem. Vitamīnu kokteili no jautriem un ironiskiem pantiem dāvinās dzejnieks Harijs Krūze.
Bērnu literatūras nodaļā visas nedēļas garumā
spēlēsim spēli «Bibliotēkas Alias». Jauniešiem, sadaloties pāros vai komandās, būs iespēja spēlēt
vārdu skaidrošanas spēli par bibliotēkas tematiku.
Tāpat bibliotēkas nedēļā uzsāksim arī Valkas
bibliotēkas sociālo tīklu akciju. Bibliotēka jau kādu
laiku aktīvi rosās gan portālā draugiem.lv, gan Facebook un mikroblogošanas vietnē Twitter. Sasniedzot noteiktu sekotāju skaitu katrā no sociālajiem
tīkliem, izlozēsim pārsteiguma balvas. 
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Valkas novada jauniešus aicina

Teksts: XXX

piedalīties konkursā «POPiela»

V

alkas novada dome
sadarbībā ar Valkas
Jauniešu domi 2015.
gada 18.aprīlī Valkas pilsētas
kultūras namā organizē konkursu «Popiela».
Konkurss tiek rīkots ar mērķi
veicināt Valkas novada jauniešu
radošās izpausmes, pašiniciatīvu un popularizēt jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Konkursā aicināti pieteikties
jaunieši 13 – 25 gadu vecumā.
Priekšnesumā jāievēro «Popielas» žanra nosacījumi, izvēlētais
mākslinieks jāatdarina ar horeogrāﬁjas, tērpu, grima un aksesuāru palīdzību. Priekšnesumā
nedrīkst būt vardarbīgas ainas.
Ir aizliegts izmantot uguni, pēc
ugunsdrošības noteikumiem.
Katru priekšnesumu vērtēs
konkursa žūrija uzstāšanās laikā, vērtējot atdarināšanas pras-

mi (vizuālā un tērpu līdzība, kustības, aksesuāri, līdzība ar oriģinālo
izpildījumu), kvalitāti
un emocionalitāti. Notiks arī skatītāju balsojums par skatītāju simpātijas balvas ieguvēju.
Balvas saņems trīs pēc
žūrijas vērtējuma labākie priekšnesumi.
Papildus informācija
rakstot uz e-pastu ilze.
krastina@valka.lv vai
zvanot uz tālr. nr.
29472781.
Pieteikšanās
līdz
2015. gada 10. aprīlim,
uz e-pastu jaunat ne@
valka.lv nosūtot:
kon kursa dalībnieka vārds uzvārds vai
dalībnieku grupas nosaukums (un vārdi, uzdziesmas nosaukums; vieta no ki; tālruņa numurs un e-pasta
vārdi); dziesmas oriģināla izpildītāja vai grupas un kurienes ir kon kursa dalībnie- adrese. 

Valkā viesosies aktrise Rēzija Kalniņa
un kok lētāja Laima Jansone

Teksts:Līga Pandalone

vētdien, 26.aprīlī plkst.
S
18.00 Valkas pilsētas
kultūras namā viesosies aktrise un režisore Rēzija Kalniņa
un koklētāja Laima Jansone ar
dzejas un mūzikas ciklu «Brīdis pēc vakariņām».

Vārds un skaņa – vārdu var
mēģināt saprast un sajust, sadzirdēt. Skaņa vai intonācija sarunā bieži vien spēlē izšķirošu
lomu un tā nekad nemelo... dialogs starp skaņu un nozīmi.
Mēs spēlējamies ar burtu alfabētu un skaņu gammām, starp vīrieti un sievieti, starp attiecībām.
Dzejnieks caur saviem dzejoļiem dalās savas dvēseles un
sirds tuvībā, mīlestībā, sāpēs un
pārdomās, jūtās un emocijās, savā īpašajā un unikālajā pasaules
redzējumā, kas ir atklāta un intīma vibrācija, tāpat kā mūzika
kā dvēsele, kas uz plaukstas tiek
pasniegta tiem, kuri ir izsalkuši
pēc patiesuma un atklātības.
Rēzija Kalniņa saka: «Domāju, ka katram, kurš lasa dzeju ir
bijuši brīži, kad lasot dzeju, šķiet
dzejnieks ir ielūkojies mūsu
sirds stūrīšos un norakstījis tās
slēptākās ilgas un jūtas. Mēs gribam dalīties ar tiem dzejoļiem,
kas ir uzrunājuši mūsu sirdis.
«Brīdis pēc vakariņām» – tas
iesākās pie manis mājās, kad pēc
vakariņām mēs ar draugiem paņēmām no grāmatplaukta dzejas grāmatas un lasījām viens
otram, daloties savā dzīves izjūtā, kas atspoguļojas dzejā. Mēs
Jūs aicinām klausīties dzeju un
ļaut sirdij piedalīties cilvēku in-

tīmākajā sirds sarunā – dzejā,
kas ir viskoncertētākā dzīves
esence vārdu formā. Dialogā
starp divām intimitātes formām
– mūzika un dzeja. Tā ir šī vajadzība pēc intimitātes un tādas
sirds atkailinātības. Jā, laikam
vārds «intimitāte» ir visprecīzākais,» tā Rēzija Kalniņa raksturo
savu ieceri par dzejas vakariem,
kuros viņa dalīsies ar tiem dzejoļiem, kas uzrunājuši viņas pašas sirdi.
Dzeja Rēzijai Kalniņai vienmēr bijusi svarīga. Viņa to lasa
kā vienatnē, tā kopā ar draugiem. Tieši viņas vīrs – diriģents
Ainārs Rubiķis – bijis tas, kurš
ierosinājis šo klausītāju loku paplašināt. Arī programmas nosaukums «Brīdis pēc vakariņām» savā ziņā ir ļoti personisks.
«Man ir divas vājības. Viena
ir taisīt ēst, otra ir lasīt dzeju.
Mums izveidojās tādi vakari kopā ar draugiem, kad es atkal biju nopirkusi kādu jaunu dzejas
grāmatu, pēc vakariņām ņēmu
šo grāmatu un lasīju dzeju. Vienā brīdī Ainārs ierosināja, ka es
to varētu darīt arī plašāk,» stāsta
Rēzija Kalniņa.
Valkā dzirdēsim Daces Micānes-Zālītes dzeju, varēsim novērtēt tās ārkārtīgi lielo latvisko
stiprumu un trauslumu reizē.
Rēzija Kalniņa būs kopā ar izcilo koklētāju Laimu Jansoni. «Viņa ļoti piestāv Daces dzejai, tieši
viņa, viņas kokle, viņas izpildījums un arī tas spēks, kas no viņas nāk,» pauž aktrise.
Savā ziņā šī dzejas programma iezīmēs arī Rēzijas Kalniņas
atgriešanos Latvijā pēc Novosibirskas trīs gadu perioda. Rude-

nī viņa atkal būs uz Dailes teātra skatuves.
Stundu pirms pasākuma būs
iespēja iegādāties, baudīt un degustēt dažādu veidu vīnus.
Biļetes uz pasākumu maksā

5, 7 un 10 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā pie
dežuranta katru darba dienu no
plkst. 8.00 līdz 20.00, kā arī Biļešu Paradīzes kasēs un www.bilesuparadize.lv 
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Nekas uz šīs zemes nav vienāds,
ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai
un dienai piemīt kas savs un neparasts.
Katrs smilšu graudiņš, katrs gliemežvāks,
vētru un viļņu glaudīts, mirdz savādāks.
Katrs cilvēks pasaulē plašā ir tik dažāds, kā
cits neviens.
(Alfrēds Krūklis)

Valkas pilsēta

Andis Bērziņš 01.04., Gunārs Sproģis
02.04., Sergejs Pinajevskis 03.04., Jadviga Kvasova 04.04., Zinta Aleksejeva
06.04., Vija Batalauska 06.04., Māra
Kārkliņa 07.04., Ilmārs Jaunozols
08.04., Elga Bavina 09.04., Tatjana Rasicka 10.04., Ausma Kurpniece 10.04.,
Rima Spiridonova 10.04., Aija Paleja
11.04., Velga Stale 11.04., Viktors Gļebovs
11.04., Aleksandrs Girgensons 12.04.,
Lūcija Lele 12.04., Ilga Velde 13.04., Arnolds Langs 13.04. Margarita Bērtule
14.04., Anastasija Desjatņikova 15.04.,
Ļubova Krjačkova 16.04., Ainārs
Kažociņš 18.04., Anna Lipovska-Mekša
18.04., Māra Iļjenko 19.04., Ludmila Potagina 19.04., Ādolfs Bondars 19.04., Ramona Lapiņa 19.04., Lonija Kurpniece
19.04., Gunta Rūtenberga 20.04., Leonīds
Maļcevs 20.04., Gita Anaite 21.04., Maiga
Ozoliņa 22.04., Aivars Trēziņš 22.04.,
Juris Rudus 23.04., Līga Zālīte 23.04.,
Arta Miška 24.04., Valdis Krastiņš
24.04., Liudmila Rossinskaya 24.04.,
Larisa Svekre 24.04., Vita Aumeistere
24.04., Juris Putniņš 25.04., Ņina Sorokina 25.04., Diāna Kuplā 28.04., Jekaterina Avote 28.04., Olga Ivanova 28.04.,
Velina Hazova 28.04. Jānis Zandersons
29.04.

Ērģemes pagasts

Māris Bošs 3.04., Harijs Vīksne
13.04., Inta Mežule 13.04., Gita
Plūmīte 26.04.

Kārķu pagasts

Māra Savicka 09.04., Guntis Beldavs
13.04., Guntis Podiņš 18.04.

Valkas pagasts

Dzintra Spuldzeniece 02.04., Rasma
Rudzīte 02.04., Dzidra Prauliņa
05.04., Viktors Loskutovs 07.04., Lilija
Āboliņa 12.04., Maigonis Puļļa 13.04.,
Andrejs Kalniņš 13.04., Vija Čakārne
15.04., Maruta Līce 16.04., Marija
Vaskina 16.04., Elita Pētersone 17.04.,
Dainis Piens 28.04., Juris Vīksna
29.04., Dace Zandersone 30.04.

Vijciema pagasts

Izdejos senā Tālavas novada
«Pavasara nakts mistērijas»
Teksts: Aivars Ikšelis

V

alkas brīvdabas estrādē
23.maijā plkst. 22.00 notiks vērienīga deju izrāde. Divdesmit seši izcilākie Latvijas jauniešu deju kolektīvi ar 1000
dejotājiem izdejos senā Tālavas novada «Pavasara nakts mistērijas»
par gadu simtos saglabātām ģimeniskām tradīcijām un senās Valkas
puses pavasara ierašām. Tas būs
stāsts, kā saulei rietot, pavadām
Jurģus un caur nakts mitoloģiskiem piedzīvojumiem sagaidām
saullēktu kopā, jo, saulei lecot, būs
Valkas lielais lopu tirgus, kas noslēgsies ar izpriecām Blusu krogā.
Nozīmīgas epizodes izspēlēs
Smiltenes vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Ieviņa».
Pusnaktī sāksies zaļumballe kopā ar grupu «Kreicburgas ziķeri».
Biļešu cenas:
Vienam cilvēkam 7 EUR, pasākuma dienā 10 EUR; pensionāriem
un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 5 EUR; ģimenes biļete (4 cilvēki) 20 EUR; draugu biļete (10 cilvēki) 50 EUR. Bezmaksas ieeja bērniem līdz 12 gadu vecumam.
Vairāk in formācijas: www.valka.lv; www.visit.valka.lv

Veic Cimzes un Meža kapu
vietu iz vietojuma digitalizāciju
Teksts: Ingars Siliņš

V

alkas novada domes At tīstības
un plānošanas nodaļa ir veikusi Valkas pilsētas Cimzes
un Meža kapu vietu izvietojuma digitalizāciju.
Kapu vietu apzināšana tiek veikta, lai
noskaidrotu mirušo precīzu apglabāšanas vietu un apzinātu jaunu kapa vietu
pieejamību. Tas ir veikts, balstoties uz informāciju, kas pieejama uz kapakmeņiem
vai kapu plāksnēm ar salasāmu mirušā
vārdu.
Ja uz apbedījuma vietām nav kapakmeņa vai kapu plāksnes ar pareizu un

Ne zars bez koka var,
Ne koks bez saviem zariem –
tā debess mācīja,
tā zeme lēma.
(V.Kaltiņa)

salasāmu mirušā vārdu,
Valkas novada dome lūdz Valkas pilsētas Cimzes un Meža kapos apglabāto
piederīgos, sniegt informāciju Valkas
novada domes At tīstības un plānošanas
nodaļā, ierodoties personīgi Beverīnas
ielā 3, Valkā, 12.kabinetā, lai uz kapu
plāna sagataves vai kopīgi apmeklējot
dabā Cimzes un Meža kapus, varētu parādīt mirušā apbedīšanas vietu.
Jautāju mu gadīju mā, lūdzu sa zi nāties ar Teritorijas plā notāju Inga ru Si liņu. Kontaktin for mācija: e-pasts ingars.
silins@valka.lv, tālrunis 64707490, mobilais tālrunis 26526090. 

Šķita, vienmēr pretī nāksi
Tu mums labudienu dot.
Tava mūža cēlo miņu
Mūsu sirdis saglabās.
(M.Ķempe)

Judīte Eglīte 11.04., Māra Brolīte
15.04., Feofanija Hitrova 15.04., Jānis
Cers 27.04.

Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā no 16.02.2015. līdz
15.03.2015. reģistrēti:

Zvārtavas pagasts

7 bērni – 3 meitenītes – Daniela, Līga

no 16.02.2015. līdz 15.03.2015.
reģistrēti:

Sveicam ģimenes ar dzīvē
nozīmīgo notikumu!

6 mirušie – Antamsons Fjodors (1938.),
Bērziņš Andis (1960.), Doncovs Mihails
(1954.), Krikuns Valerijs (1950.), Pētersone Zenta (1932.), Prauliņš Atis
(1933.).
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Lilija Zirne 04.04., Biruta Vasiļjeva
14.04.,
Valdis
Lazdiņš
18.04.,
Normunds Ikalis 30.04.

Valkas novada dome

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

Krista, Enija Anna un 4 puisīši – Martins, Miks, Martins un Leo Aleksandrs.

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!
«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4300 eks.

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

Valkas novada dome

Aizvadīti mūžībā
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā

Valkas novada dome

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

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

• No 1. līdz 30.aprīlim – turpinās Ilzes Brices
gleznu izstāde «Mans krāsainais radītprieks».
• No 1.aprīļa – virtuāla izstāde http://vpb.valka.
lv/ «Raibu raibās Lieldienas!».
• No 7. līdz 30.aprīlim – izstāde «Ūdens dzīves
kvalitātei».
• No 13. līdz 30.aprīlim – izstāde «Ko lasa
bibliotekārs»: grāmatas, ko iesaka Valkas bibliotēkas bibliotekāres.
• No 15. līdz 30.aprīlim – izstāde «Muzejs ir
tuvu»: Valkas novadpētniecības muzejam – 45.
• 24.aprīlī plkst. 17.00 – pasākums «Maize
dvēselei» ar dzejnieka Harija Krūzes piedalīšanos, čaklāko lasītāju sumināšanu un ieskatu Valkas bibliotēkas vēstures kadros. Ieeja ar ielūgumiem.

kas Bērnu
Bibliteliotē
ratūras nodaļā

• No 1. līdz 15.aprīlim – izstāde «Dāņu pasaku
lielmeistaram H.K.Andersenam – 210».
• No 1. līdz 8.aprīlim – izstāde «Brāļi, brāļi, Liela diena, Kur kārsim šūpolīt’s?» Radošo darbu
konkurss «Lieldienas!».
• No 1. līdz 15.aprīlim – krustvārdu mīklas
«GRĀMATA!» minēšanas laiks: atzīmējot Starpalkas pilsētas kultūras tautisko bērnu grāmatu dienu 2.aprīlī.
nama pasākumi
• 18.aprīlī plkst. 11.00 – bērnu rīts pirmsskolas
• 27.martā plkst. 17.00 lielajā un sākumskolas vecuma bērniem «Mazos dzijas
zālē – XI Latvijas skolu jaunatnes kamoliņos satītas ir pasaciņas...».
dziesmu un deju svētku ieskaņu
rģemes pagastā
koncerts. Ieeja – ziedojums.
• 27.martā no plkst. 10.00 līdz
14.00 TLMS telpā (ieeja – no pa- • 4.aprīlī plkst. 12.00 – «Lieldienu zaķu
galma) un aušanas pulciņa telpā skrējiens». Starts Ērģemes pieturā, ﬁnišs pie Tur– Vislatvijas akcija «Satiec savu nas tautas nams, pēc tam Līvijas un Mārtiņa
meistaru!». Dažādas aušanas Lieldienu zupa un pagasta bērnu dramatiskā kolektīva teatralizēts uzvedums «Raganiņu nedietehnikas.
• 28.martā no plkst. 12.00 līdz nas»:
16.00 TLMS telpā (ieeja – no pa- plkst. 14.00 – Ērģemes pagasta iedzīvotāju
galma) un aušanas pulciņa telpā vaļasprieku ikgadējās izstādes «Nebēdnīgās
– Vislatvijas akcija «Satiec savu krāsas» atklāšana. Izstādi varēs apmeklēt līdz
meistaru!». Dažādas aušanas 20.aprīlim;
plkst. 19.00 – Ērģemes pagasta Galda spēļu
tehnikas.
• 28.martā plkst. 16.00 lielajā čempionāta uzvarētāju apbalvošana un pazālē – Valkas un Valgas ama- gasta pašdarbnieku teatralizēts uzvedums
tiermākslas kolektīvu koncerts «Kāzas», pēc tam balle kopā ar grupu «Kreisais
«Satikšanās pavasarī». Ieeja – 2 pagrieziens».
• 25.aprīlī plkst. 19.00 – Mūsdienu deju grupu
eiro, skolēniem – 1 eiro.
• 6.aprīlī plkst. 10.00 Lugažu salidojums – koncerts «Deju virpulis 4», pēc tam
laukumā – pasākums «Otrajās balle kopā ar grupu «Rolise».
Lieldienās».
ārķu pagastā
• 6.aprīlī plkst. 12.00 pie kultūras
nama – Tradicionālais Lieldienu
Zaķa skrējiens – pārgājiens (re- • 28.martā plkst. 19.00 – koncerts «Dziesma maģistrēšanās no plkst. 11.00 pie nai paaudzei», vada Normunds Jakušonoks;
Valkas pilsētas kultūras nama). plkst. 22.00 – balle, spēlē grupa «Karakums».
• 6.aprīlī no plkst. 11.00 līdz • 5.aprīlī plkst. 12.00 – Lieldienu pārgājiens ar
15.00 lielajā zālē – «Veselības fotoorientēšanos.
• 25.aprīlī no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 – Krāizstāde». Ieeja – brīva.
• 18.aprīlī plkst. 13.00 lielajā mu tirgus.
zālē – Valkas novada mazo vo- • 30.aprīlī un 1.maijā – Meža dienas.
kālistu konkursi «Cālis 2015» un • Tautas nama kamīnzālē:
«Visi putni skaisti dzied 2015». līdz 25.aprīlim – fotoizstāde «Viens, divi, trīs»;
līdz 30.aprīlim – kārķēniešu rokdarbu izstāde.
Ieeja – 1 eiro.
• 18.aprīlī plkst. 19.00 lielajā
zālē – POPiela un diskotēka Valijciema pagastā
kas novada jauniešiem. Ieeja 1
eiro.
• 22.aprīlī plkst. 14.00 lielajā • 6.aprīlī – Otrās Lieldienas visai ģimenei:
zālē – XI Latvijas skolu jaunatnes plkst. 11.00 – Vijciema pamatskolas teātra kodziesmu un deju svētku dalīb- lektīva izrāde «Gudrības grāmata». Režisore Ginieku atlases koru konkurss; 1. ta Dudele, Konkurss mazajiem solistiem «Vijkārta.
ciema cālis 2015»;
• 24.aprīlī plkst. 19.00 lielajā plkst. 12.10 – Multiplikācijas ﬁlmu programma.
zālē –dokumentālā ﬁlma «Laimes • 11.aprīlī plkst. 16.00 – Vijas vārda dienas sviekonomika». Ieeja – brīva.
nības. Piedalās TDA «Vija» (Rīga), «Dzieti» (Bren• 26.aprīlī plkst. 18.00 lielajā guļi), «Sudmaliņas» un «Mežābele» (Valka), «Sazālē – R.Kalniņa un L.Jansone nācēji» un «Amatnieki» (Smiltene), jauktais koris
programmā «Brīdis pēc vaka- (Gaujiena), «Rondo», «Vijolītes» un Vijciema pariņām». Ieeja – 5, 7, 10 eiro. Biļešu matskolas 3. – 6.klašu deju kolektīvs (Vijciems).
iepriekšpārdošana.
Programmā: dziesmu un deju vija, gaismas tilts,
vakariņas upes krastā pie ugunskura, tautas
dāšana un sadancošana un Vijas vārda diealkas novadpētniecības dzie
nas ballīte.
muzejā
• 25.aprīlī plkst. 19.00 – Valmieras Drāmas teāt• No 28.marta līdz 10.maijam ra aktieru grupa «Žerāri» (Imants Strads, Emīls
Valkas novada mākslinieku dar- Zilberts, Ģirts Rāviņš) ar programmu «Lietusbu izstāde «Vieglāk nesanāks». sargs mums visiem viens».
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Lugažu muižā

• 6.aprīlī – Lieldienu pasākums «Oliņ, čmoliņ Lieldieniņ»:
no plkst. 14.00 līdz 15.30 – olu krāsošana, ripināšana,
meklēšana. Šūpošanās un vizināšanās ar zirgu. Zupas
vārīšana;
plkst. 16.00 – VPDK «Spriņģi» trīs gadu jubilejas koncerts
«Divreiz augstāk». Ieeja uz koncertu – brīva!
• 11.aprīlī plkst. 18.00 – Amatierteātra «Rūdis» pirmizrāde
Andra Niedzviedža lugai «Viņa ir īstā, muterīt!».

Zvārtavas pagasta bibliotēkā

• No 30.marta līdz 30.aprīlim – kolekcionāres Guntas
Aluki krāsaino šallīšu izstāde.
• No 30.marta līdz 30.aprīlim – kolekcionāra Roberta
Skujas auto modelīšu izstāde.
• No 30.marta līdz 6.aprīlim
–izstāde veltīta angļu rakstniekam E.Vollesam – 140.
• No 7.aprīļa līdz 12. aprīlī
-– izstāde veltīta starptau-

tiskai bērnu grāmatu dienai
«Tusiņš pie Pifa», grāmatas
par suņiem.
• No 7. aprīļa līdz 12.aprīlim
– informatīvo materiālu izstāde veltīta veselības dienai
«Kūpošais aksesuārs – cigarete».
• 2.aprīlī plkst. 10.00 – Lieldienu olu krāšošanas darbnīca un Lieldienu kartīšu
izstāde.

• 4.aprīlī – Lieldienu balva
šahā Valkas novada BJSS.
• 4.aprīlī – Lieldienu zaķu
skrējiens Ērģemē.
• 6.aprīlī – Lieldienu zaķa
skrējiens starts pie Valkas
pilsētas kultūras nama.
• 11.aprīlī – Atklātās skolēnu
sporta spēles ﬂorbolā (1999.g.
dz. un jaunāki) Valkas ģimnāzijas sporta hallē.
No 11. līdz 12.aprīlim – Valkas novada čempionāts ātrspēlēs šahā Valkas novada
BJSS.
• 12.aprīlī – Petanka čempionāts Ērģemē.

• 12.aprīlī – Zolītes turnīra
7.kārta Zvārtavas tautas
namā.
• No 18. līdz 19.aprīlim –
BJSS 11.futbola trunīrs «Pavasaris 2015» Valkas ģimnāzijas
sporta hallē.
• No 18. līdz 19.aprīlim –
Valkas – Valmieras veterānu
turnīrs šahā Valkas novada
BJSS.
• 19.aprīlī – Petanka čempionāts Ērģemē.
• 23.un 30.aprīlī – Skriešanas
seriāls «Optimists» Pavasaris
2015 estrādē pie Koklētāja.
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LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

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

