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2015.ga da Ro bež tir gus ir 
īpašs ar to, ka tas no ri si-
nā sies di vas die nas 9. 

un 10.mai jā. Tā pat kā pa gā ju ša-
jā ga dā, tir go ša nās no tiks Lat-
vi jas un Igau ni jas ro be žas abās 
pus ēs. 

Sest dien (9.mai jā) no tiks pa-
gā ju ša jā ga dā aiz sāk tā tra dī ci ja 
– kon kurss ga ļas ra žo tā jiem jeb 
2.Starp tau tis kais ga ļas un de su 
fes ti vāls. Aici nām pie da lī ties 
ho bij ku li nā rus, māj ra žo tā jus un 
uz ņē mē jus, kas ra žo ga ļas iz-
strā dā ju mus. De su, ga ļas iz strā-
dā ju mu un žā vē ju mu kva li tā ti 
vēr tēs žū ri jas lo cek ļi gan no Lat-
vi jas, gan Igau ni jas. 

Svēt dien (10.mai jā) pir mo 
rei zi tiks rī kots ga ļas gri lē ša nas 
kon kurss, ku rā in di vi du ālie da-
līb nie ki vai ko man das va rēs pa-
rā dīt sa vas pras mes ga ļas ma ri-
nē ša nā un cep ša nā. Būs ie spē ja 
ma ri nēt ga ļu uz vie tas, kā arī 
pār steigt žū ri ju un Ro bež tir gus 
ap mek lē tā jus ar mā jās ma ri nē tu 
ga ļu. Kon kur sa da līb nie ki tiks 
vēr tē ti un la bā kie ap bal vo ti. 

Ar kon kur sa no li ku miem va-
rēsiet ie pa zī ties Val kas no va da 
mā jas la pā www.val ka.lv sa da ļā 

«Ro bež tir gus». Da lī bu kon kur-
sos var pie teikt, rak stot uz e-pas-
tu: snie dze.rag ze@val ka.lv, kā 
arī zva not pa tele fo nu +371 
26488684 Snie dzei Rag žei.

Jau tra di ci onā li Ro bež tir gus 
ide ja un mēr ķis ir lab da rī ba, un 
tir gū ie gū tie lī dzek ļi par tirdz-
nie cī bas vie tu no mu un lo te ri ju 
tiek at vē lē ti kā dam kon krē tam 
mēr ķim.

Pērn Ro bež tir gus or ga ni zē tā-
ji vie no jās ie ņē mu mus ie gul dīt 
uni kā lu šū po ļu uz stā dī ša nā uz 
Val kas – Val gas ro be žas. Šū po jo-
ties bū tu ie spē ja vie nā mir klī 
pa būt abās val stīs. Šo gad mēr ķis 
pa liks ne mai nīgs – tir gū ie vāk-
tie lī dzek ļi tiks no vir zī ti šū po-
lēm, ku ras tiks uz stā dī tas rei zē 
ar Val kas – Val gas cen tra pār bū-
ves pro jek tu (Ro bež tir gus lai kā 
in for mā ci ju par pro jek tu būs 
pie eja ma At tīs tī bas un plā no ša-
nas no da ļas tel tī).

Lab da rī bas lo te ri ja, tir go tā ju 
an de lē ša nās, kul tū ras prog ram-
ma, strīt bols, iz klai des bēr niem, 
umur ku murs, bal le un ci tas ak-
ti vi tā tes ab pus ro be žām šo gad 
gai da Lie lā lab da rī bas ro bež tir-
gus ap mek lē tā jus un da līb nie-
kus. 

Tā dēļ amat nie ki, māj ra žo tā ji, 

rūp nie cī bas pre ču tir-
go tā ji un ci ti tiek aici-
nā ti pie teikt da lī bu Ro-
bež tir gū 2015. To var 
iz da rīt Lat vi jas - Igau-
ni jas in sti tū tā Se mi nā-
ra ie la 29, tālr.: +371 
64781193, +371 29158517, 
e-pasts: in sti tuts@val ka.lv

Tra di ci onā li ro bež-
tir gus lai kā Val kas Ro-
ta ri klubs, Val kas jaun-
ie šu do me un Val kas 
tū ris ma in for mā ci jas 
bi rojs rī ko ko pī gu lab-
da rī bas lo te ri ju, ku ras 
bal vu fon du vei do uz-
ņē mē ju, ie stā žu un pri-
vāt per so nu sa zie do tās 
lie tas.

Aici nām ik vie nu in-
te re sen tu pie teikt sa-
vas bal vas lo te ri jai, 
zva not uz tū ris ma in-
for mā ci jas bi ro ju 
64725522, 26446602, 
rak stot uz e-pas tu tib@
val ka.lv vai at gā dā jot tās uz Val-
kas no va da Tū ris ma in for mā ci-
jas bi ro ju, Rī gas ie lā 22, Val kā.

Sī kā ka in for mā ci ja:
Val kas tū ris ma in for mā ci jas 

bi rojs, tālr. 64725522, 26446602, 
tib@val ka.lv, Rī gas ie la 22, Val ka 

kā arī: Val kas Ro ta ri klubs 
26120361, Val kas jaun ie šu do me 
26676933.

Tie ka mies 13.Lie la jā lab-
 da rī bas ro bež tir gū jau 9. 
un 10.mai jā! 

Klāt ap rī lis – Liel die nu mē ne sis. Liel die nu rī tā pēc 
ie spē jas ag rāk jā mos tas, lai la bi veik tos dar bi vi su 

ga du, jā uz velk glu ži jauns krekls un jā iet no pērt aiz gu-
lē ju šos. Tā pat pirms sau les jā iet uz šķū ni skai di ņas la sīt, 
lai nau da tu ras, vēs ta lat vie šu tau tas ti cē jums. 
Sa vu kārt, lai bū tu la ba ve se lī ba, jā vār tās Liel die nu ra sā. 
Svēt kos no va dā no tiks Liel die nu pa sā ku mi, ku rus 
ie sa ku ap mek lēt ģi me nes lo kā – būs da žā das at rak ci jas, 
ik ga dē jais Liel die nu za ķa skrē jiens. Brīv die nas ir pie-
mē rots laiks, lai iz kus ti nā tu kā jas brī vā da bā un do tos 
pie da bas – dro ši var jau do ties pār gā jie nos un plā not 
pir mos iz brau ku mus ar lai vu. 
Ap rī lis so lās būt arī ska nīgs. Klāt Cim zes die nas – 
jaun o, ta lan tī go mū zi ķu gai dī tais pa sā kums, kas īpa ši 
no zī mīgs Val kas mū zi kas sko las audzēk ņiem. Šo mē nes 
arī pa ši ma zā kie aici nā ti pie da lī ties ma zo vo kā lis tu 
kon kur sos «Cā lis» un «Vis i put ni skais ti dzied», 
sa vu kārt jaun ie ši va rēs iz mē ģi nāt bal si «po pie lā».

Lai skais tas un dzies mām ba gā tas pa va sa ra 
brīv die nas un pa ma tī ga iz šū po ša nās Liel die nās!

Za ne Brū ve re

Numura 
ievadsleja

Val kā un Val gā no ri si nā sies 
13.Lie lais lab da rī bas Ro bež tir gus

Teksts: Ma dars Lāns, TIB va dī tājs

Klau sī jos, brī nī jos,
Kas aiz kal na ga vi lē ja:
Liel die ni ņa brauk šus brau ca,
As nus ve da ve zu mā.

(Lat vie šu tau tas dzies ma)

Lai pa va sa ra sau les sil tums un za ļais as nu plauk ša nas prieks nes 
ener ģi ju, dar ba prie ku un vi su ie ce ru pie pil dī ju mu! Sau lai nas un 
prie cī gas Liel die nas! Valkas novada dome

Foto: Dainis Jansons
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Jau ot ro ga du mar ta 
mē ne sī no ti ka Val kas 
no va da kū ku ce pē ju 

pa sā kums – 2.Kū ku kon-
kurss.

Kon kur sa mēr ķis ir ap zi-
nāt un rek la mēt vie tē jās 
meis ta res, po pu la ri zēt ku li-
nā ro man to ju mu un ino vā ci-
jas kon di to re jā, ak ti vi zēt māj-
ra žo ša nas at tīs tī bu Val kas 
no va dā, sa tu vi nāt pa kal po ju-
mu snie dzē jus pa tē rē tā jiem, 
vien lai kus ra dot svēt kus gan 
kū ku ce pē jām, gan Val kas 
no va da ļau dīm.

Šo gad kon kur sa kār tī ba 
un no ri se at šķī rās no ie priek-
šē jā ga da ar to, ka bi ja iz vē lē-
ta tē ma - Kā zu tor tes. Cik 
cil vē ku, tik kā zu, un cik kā-
zu, tik da žā du va ri an tu par 
kū kām – sā kot no tra di ci onā-
lām kā zu tor tēm ar ro zēm, 
gre dze niem utt. līdz pat sā ļa-
jām tor tēm, ku mos kū ci ņu 
tor tēm, kēk si ņiem un ci tiem 
kon di to re jas iz strā dā ju miem.

Kon kur sa žū ri jā (tā pat kā 
pērn) bi ja viens no Lat vi jas 
ti tu lē tā ka jiem kon di to riem-
Tal link Ho tel res to rā na kon-
di tors Jā nis Kai ris, Kū ko ta vas 
kon di to re un vai rā ku Lat vi-
jas ga da kon di to ra ti tu la īpaš-
nie ce Mai ja Kai re; SI A Pe de-
lī te īpaš nie ce Al bī na Kār kli-
ņa; Val kas māk slas sko las 
di rek to res viet nie ce Dai ga 
So lo vei ko; laik rak sta «Zie-
meļ lat vi ja» gal ve nā re dak to-
re In gu na Jo han so ne; Val kas 
li te rā tu ap vie nī bas pār stā ve 
Dai ga Son da re.

Kon kur sā pie da lī jās gan 
ce pē ji, kas star tē ja kon kur sā 
jau pērn, gan jaun i da līb nie ki, 
kā arī ār pus kon kur sa ar 2 ļo ti 
skais tām un gar dām kū kām 
pie da lī jās SI A «Pe de lī te».

Kon kur sa da līb nie kiem kā 
bal va no Val kas no va da bi ja 
kon di to ru Mai jas un Jā ņa 
Kai ru va dī tā meis tar kla se, 
kur va rē ja ap gūt cu ku ra mas-
ti kas mež ģī ņu vei do ša nu, 
cept ma ca ro ons ce pu mus, ga-
ta vot ze fī ru, cept kēk si ņus un 
vei dot tos kā cup kei kus, ga ta-
vot šo ko lā des kon fek tes, cept 
in te re san tus un gar dus ce pu-
mus, ga ta vot krē mus utt.

Kon kur sa dar bus žū ri ja 
ap bal vo ja se ko jo šās no mi nā-
ci jās:

KLA SIS KĀ KĀ – bal va 
Gu ni tai Šče go ļe vai (Val ka);

MĀK SLI NIE CIS KĀ KĀ – 
bal va  no Val kas māk slas 
sko las Il dzei Frei ber gai (Vij-
ciems);

ORI ĢI NĀ LĀ KĀ – bal va 
Il zei Za lu žin skai (Val ka);

VE SE LĪ GĀ KĀ – bal va Bri-
gi tai Zauss (Val ka);

RO MAN TIS KĀ KĀ – bal-
va Ane tei Za lu žin skai (Val-
ka);

ZIE MEĻ NIE CIS KĀ KĀ – 
bal va no laik rak sta «Zie meļ-
lat vi ja» Ani tai Griš jā nei 
(Val ka);

PO ĒTIS KĀ KĀ – bal va no 
Val kas li te rā tu ap vie nī bas 
Ver ne ram Zu tim (Kār ķi).

Ko pu mā pie da lī jās 10 ce-
pē ji ar 11 tor tēm, ku ras bi ja 
vis da žā dā kās – gan tra di ci-

onā lās lau ku tor tes, gan sie ra 
kū ka, gan «Cie la vi ņa», gan 
dau dzi ma zie kēk si ņi, gan 
kā zu tor tes ar ro žu ku pe nām, 
ba lo dī šiem, sir dīm, jaun o 
pār i utt. – vis as iz ci li gar das 
un skais tas!

Pa sā ku mu ap mek lē ja ap 
300 ska tī tā ju un kū ku de gus-
tē tā ju, arī vie si no Spā ni jas, 
Igau ni jas, Krie vi jas utt. Val-
kas kul tū ras nams pa sā ku ma 
da līb nie kus cie nā ja ar ka fi  ju, 
kas la bi no de rē ja, de gus tē jot 
gar dās kū kas.

Kon di tors Jā nis Kai ris at-
zī mē ja, ka šo gad  kon kur sa 
kū kas ir ļo ti daudz vei dī gas, 
kat ra ar sa vu īpa šo gar šu un 
iz ska tu, kva li ta tī vi augst vēr-
tī gas, tā das ar ku rām va ram 
le po ties. 

Kon di tors uz tei ca pa šu 
kon kur su, kā la bu ide ju vis as 
valsts mē ro gā un la bi no or-

ga ni zē tu pa sā ku mu, ku ru 
va rē tu pār ņemt ci ti no va di, 
un mēs va ram le po ties, ka tas 
no tiek ti kai pie mums – Val-
kas no va dā.

Vis lie lā kā pa tei cī ba vis iem 
kon kur sa da līb nie kiem, SI A 
«Pe de lī te» kon di to riem un 
Al bī nai Kār kli ņai per so nī gi, 
SI A Zie meļ lat vi ja un In gu nai 
Jo han so nei, Al dim Dub ļā-
nam per so nī gi, no va da li te-
rā ra jai ap vie nī bai un Dai gai 
Son da rei per so nī gi, Val kas 
māk slas sko lai un Dai gai So-
lo vei ko per so nī gi, kā arī vis-
am Val kas kul tū ras na ma ko-
lek tī vam par la bi un skais ti 
no or ga ni zē to pa sā ku mu, un 
māk sli nie cei Mai jai Kai mi-
ņai par iz ci lo kon kur sa vi zu-
ālo no for mē ju mu!

Pal dies SI A «Ser vi lat» par 
īpa ša jām dā va nām kū ku ce-
pē jiem. 

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

Aiz va dīts Val kas no va da 
2.Kū ku kon kurss

Teksts: Snie dze Rag že, Val kas no va da lau ku at tīs tī bas kon sul tants, 
ko ope rā ci jas spe ci ālists
Foto: Gundega Veinberga

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

šo pa va sar skais ta jā ābe ļu zie-
dē ša nas lai kā esam ie ce rē ju ši 
sākt vei dot jaun u tra dī ci ju – 
STARP TAU TIS KA JAI ĢI ME-
NES DIE NAI VEL TĪ TU PA-
SĀ KU MU IE PRIEK ŠĒ JĀ GA-
DĀ DZI MU ŠA JIEM MŪ SU 
NO VA DA BĒR NIEM. Uz pir-
ma jiem svēt kiem, kas no tiks 
16.mai jā plkst. 11.00 Val kas 
pil sē tas Kul tū ras na mā, aici-
nā sim no va da ģi me nī tes, ku-
ras 2014.ga dā pie dzī vo ju šas 
brī niš ķī go no ti ku mu – bēr ni-
ņa pie dzim ša nu! Lie lā ko da-
ļu svēt ku da līb nie ku esam 
jau tele fo nis ki ap zi nā ju ši, sū-

tī sim arī ie lū gu mus. Ja kā-
dam 2014.ga dā dzi mu ša jam 
Val kas no va dā dek la rē ta jam 
bēr ni ņam ne at nāk ie lū gums 
uz šo pa sā ku mu, lū dzam 
zva nīt Dzim tsa rak stu no da-
ļai 64781556 vai 64781557. 

Katrs ga viļ nieks sa ņems 
paš val dī bas dā va nu – sud ra-
ba ka ro tī ti ar no va da ģer bo ni 
un bēr na vār di ņa gra vē ju mu, 
būs ne liels kon certs, fo to gra-
fē ša nās un ci ti pār stei gu mi!

Vē los at gā di nāt, ka vēl līdz 
15. ap rī lim var pie teikt sa vu 
da lī bu Starp tau tis ka jai ģi me-
nes die nai vel tī ta jai SVI NĪ-
GA JAI LAU LĪ BU RE ĢIS TRĀ-
CI JAS CE RE MO NI JAI. Jaun-
ajiem pār im nav jā mak sā par 

svi nī go ce re mo ni ju, bet ti kai 
valsts no de va – EUR 14.00, 
un šī bez mak sas lau lī bu «ak-
ci ja» pa re dzē ta pār iem, ku ri 
ne vē las vai ne var at ļau ties rī-
kot lie las kā zas ar dau dziem 
vie siem, bet šo svi nī go brī di 
grib pa va dīt ti kai ar sa viem 
ve dē jiem un vis tu vā ka jiem 
cil vē kiem. Par šiem pa sā ku-
miem, ku rus esam rī ko ju ši 
jau 3 ga dus,  al laž ti kām sa-
ņē mu ši la bas at sauk smes, tā-
dēļ tāds būs arī šo gad – 16. 
MAI JĀ. Ce ram sa gai dīt gan 
jaun as ģi me nī tes ar eso šiem 
vai gai dā miem ma zu ļiem, kā 
arī pār us, ku ri ko pā no dzī vo-
ju ši dau dzus ga dus un ku-
riem jā sa kār to ti kai at tie cī bu 
ju ri dis kā da ļa. 

Starp tau tis ka jai ģi me nes die nai 
vel tī tie pa sā ku mi skais ta jā 

ābe ļu zie dē ša nas lai kā
Teksts: Mā ra Zel ti ņa, Val kas no va da Dzim tsa rak stu no da ļas va dī tā ja
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Pē dē jā ap rī ļa sest die na jeb 
25.ap rī lis būs tā die na, kad 
vis a Lat vi ja at kal vie no-

sies ko pī gās vi des sa kop ša nas un 
lab ie kār to ša nas ak ti vi tā tes Lie la jā 
Tal kā. Arī šo gad ik viens tiek aici-
nāts «pie likt ro ku», lai tik tu sa-

sniegts Lie lās Tal kas gal ve nais 
mēr ķis un Lat vi ja sa vā simt ga dē 
bū tu tī rā kā un sa kop tā kā valsts 
pa sau lē. Kā ie rasts, arī ša jā rei zē 
no tiks ne ti kai at kri tu mu vāk ša-
na, bet arī vi des lab ie kār to ša nas 
pa sā ku mi, kas ar kat ru ga du kļūst 
par aiz vien no zī mī gā ku tal kas sa-
stāv da ļu.

Pirm dien, 6.ap rī lī Val kā, 
Lu ga žu lau ku mā no tiks 
pa sā kums «Ot ra jās Liel-

die nās».
Lu ga žu lau ku mā plkst. 10.00 

sāk sies spē les un ro ta ļas, jaut ras sa-
cen sī bas, olu ri pi nā ša na un olu 
kau jas (šīm di vām no dar bēm gan 
krā so ta ola jā ņem līdz i no mā jām!). 
Būs arī lie lais katls, ku rā katrs va-
rēs iz vā rīt sa vu īpa šo un krāš ņā ko 
Liel die nu olu.

Vis iem at nā ku ša jiem būs lie lis ka 
ie spē ja ie pa zīt jaun o Val kas uz ņē-
mu ma SI A «PE PI RER» pro duk tu 
IG LU Soft Blocks krā sai nos klu čus.

SI A «Minty» pie dā vās dar bo ties 
ra do ša jās dar bnī cās, ku rās  va rēs 
iz ga ta vot sa vu Liel die nu no zī mī ti 
vai mag nē ti ņu (tad gan līdz i jā pa-
ņem arī nau di ņa – at tie cī gi 50 centi 
vai 1 eiro).

Uz tik ša nos Ot ra jās Liel die-
nās! 

Teksts: Lī ga Pan da lo ne

Ot ra jās Liel die nās 
Val kā va rēs 
krā sot olas 

un iet ro ta ļās

Ak tī va dzī ves vei-
da pie kri tē ji, 
uz ņē mu mi, ie-

stā des un nū jo tā ji aici-
nā ti pie da lī ties skrē jie-
nā – pār gā jie nā «Liel die-
nu za ķis 2015»!

Par tra dī ci ju kļu vu šais 
skrē jiens – pār gā jiens 
«Liel die nu za ķis 2015» šo-
gad no tiks Ot ra jās Liel-
die nās, 6.ap rī lī, starts pie 
Val kas pil sē tas kul tū ras 
na ma.

Da līb nie ku re ģis trā ci ja 
no plkst. 11.00, starts plkst. 
12.00.

Aici nā ti pie da lī ties vi-
su ve cu mu Val kas no va da 
un arī ci tu no va du ie dzī-
vo tā ji! Īpa ši aici nā ti nū jo-
tā ji, ku ri ie ras to skrie ša-

nas dis tan ci va rēs iz bau-
dīt nū jo jot. Dis tan ces ga-
rums – 3,3 km.

Šo gad būs arī bēr nu 
skrē jiens ap kārt Lu ga žu 
lau ku mam līdz 6 ga du 
ve cu mam, dis tan ces ga-
rums – 600 m. Starts tiks 
dots ne il gi pēc lie lās dis-
tan ces star ta. Vis i bēr ni, 
ku ri fi  ni šēs, sa ņems ma-
zas, sal das pār stei gu ma 
bal vas.

Kā ie rasts, ar īpa šām 
pār stei gu ma bal vām tiks 
ap bal vo ti da līb nie ki par 
ori ģi nā lā ka jiem tēr piem, 
kā arī lie lā kie dar ba ko-
lek tī vi.

Da lī bas mak sa: vie na 
krā so ta Liel die nu ola!

Sī kā ka in for mā ci ja sa-
cen sī bu no li ku mā: http://
val ka.lv/spor ta-pa sa ku-
mu-re zul ta ti/ 

Skrē jie na – pār gā jie na 
«Liel die nu za ķis 2015» 

da līb nie kiem būs balvas 
par ori ģi nā lā ka jiem tēr piem

Teksts: Kris tī ne Ka ro le, Spor ta 
un jau nat nes lie tu da ļas va dī tā ja 6.ap rī lī Val kas pa-

gas ta Sa ie ta na mā 
«Lu ga žu mui ža» 

no ri si nā sies Liel die nu pa-
sā kums «Oliņ, čmo liņ Liel-
die niņ».

No plkst. 14.00 – 15.30 
krā so sim, mek lē sim un ri-
pi nā sim olas. Smu kā kās un 
stip rā kās olas īpaš nie kus 
gai da ma zas pār stei gu ma 
bal vi ņas. Va rēs vi zi nā ties ar 
zir gu un no sirds iz šū po-
ties. Būs arī zu pas vā rī ša na 
un bau dī ša na.

Plkst. 16.00 VPDK 
«Spriņ ģi» trīs ga du ju bi le jas 
kon certs «Div reiz aug stāk». 
Ie eja – brī va!

Bū siet vis i mī ļi gai dī ti 
Sa ie ta na mā «Lu ga žu mui-
ža»! 

Teksts: Za ne Mī ļā, Sa ie ta na ma 
«Lu ga žu mui ža» va dī tā ja

Lu ga žu mui žā ar 
jes tru kon cer tu 

svi nēs 
Liel die nas

Diev kal po ju mi Klu sa jā ne dē ļā 
un Liel die nās Val kas – Lu ga žu 

ev.lut. baz nī cā
29.mar tā plkst. 12.00 – Pal mu - pū po lu 
svēt die nas diev kal po jums;
1.ap rī lī plkst. 18.00 – Va ka ra lūg ša na ar Te-
zē dzie dā ju miem Klu sa jā treš die nā;
2.ap rī lī plkst. 18.00 – Za ļās Ce tur tdie nas 
diev kal po jums;
3.ap rī lī plkst. 15.00 – Lie lās Piekt die nas 
diev kal po jums;
4.ap rī lī plkst. 23.00 – Liel die nu sa gai dī ša-
nas nakts diev kal po jums;
5.ap rī lī plkst. 12.00 – Kris tus aug šām cel ša-
nās svēt ku diev kal po jums.

Kār ķu ev.lut. baz nī cā
2.ap rī lī plkst. 18.00 – Kār ķu tau tas na ma 
ka mīn zā lē fi l ma «Kris tus cie ša nas»;
5.ap rī lī plkst. 14.30 – Liel die nu diev kal po-
jums Kār ķu baz nī cā. 

Šo gad val cē nie ši aici nā ti sa kopt Zā-
ģe ze ra un ve cās Dzel ce ļa sta ci jas ap-
kār tni. 

Vij cie ma pa gas tā tal ko tā jus gai dīs  
jau 24.ap rī lī, lai ko pī gi sa kop tu pa mat-
sko las dār zu un Ce līš kal na ap kār tni. 

Ēr ģe mes pa gas ta Tur nā pa re dzē ta 
tau tas na ma ap kār tnes tī rī ša nas dar bi, 
Ēr ģe mē – ve cās baz nī cas un pel dvie tas 
te ri to ri ju sa kop ša na, sa vu kārt Omu ļos 
– jaun ās bib li otē kas ap kār tnes sa kop ša-
na.

Kār ķos ie plā nots sa kopt cen tra ga rā-
žu te ri to ri jas. 

Lie lās tal kas vie tas Val kas pa gas tā 
būs Lu ga žu mui žas parks un P.Ra dzi ņa 
pie mi ņas vie ta.

Zvār ta vas pa gas tā pub lis kās te ri to ri-
jas re gu lā ri tiek ap kop tas, tā pēc ie dzī-
vo tā ji ir aici nā ti sa kopt sa vas te ri to ri jas 
un ceļ ma las. At kri tu mu sa vāk ša nas 
vie tas kā kat ru ga du – cie ma tā pie bi ju-

šās ēd nī cas un Za ķu krus tā.
Aici nām no va da ie dzī vo tā jus tal kas 

die nā vel tīt lai ku arī sa va īpa šu ma sa-
kop ša nai.

Pa gas tos at bil dī gie par tal kas no ri si 
ir pa gas tu pār vald nie ki: Jā nis Krams – 
Ēr ģe mes pa gas tā, Pē te ris Pē ter sons – 
Kār ķu pa gas tā, Jā nis Lap sa – Val kas pa-
gas tā, Mā rī te Kal ni ņa – Vij cie ma pa gas-
tā un Rai tis Prie de – Zvār ta vas pa gas tā, 
Val kas pil sē tā – paš val dī bas iz pil ddi-
rek tors – Aivars Ce kuls.

Tā pat kā ie priek šē jos ga dos, paš val-
dī bas uz de vums ir or ga ni zēt tal ku un 
gā dāt par tal kas lai kā sa vāk to at kri tu-
mu no gā dā ša nu at kri tu mu po li go nos. 
Lie lās tal kas or ga ni za to ri ir sa rū pē ju ši 
mai sus at kri tu mu sa vāk ša nai, ko va rēs 
sa ņemt tal ko ša nas vie tās. Paš val dī ba 
tal ci nie kus ie spē ju ro be žās no dro ši nās 
ar dar ba cim diem.

Sa kop sim Lat vi ju un pa sau li ko pā! 

Lie lā tal ka 
no ri si nā sies 25.ap rī lī

Teksts: Gun de ga Vein ber ga
Foto: Ziedonis Pētersons

Arī šogad ikviens aicināts piedalīties Lielajā talkā, 
lai Latvija būtu sakoptākā valsts pasaulē
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74% ap tau jā to ir Val kas pil sē-
tas ie dzī vo tā ji, pā rē jie Val kas 
no va da (16%) un ci tu pil sē tu ie-
dzī vo tā ji (10%). Pēc ap tau jas se-
ci nām, ka su ve nī ri, ko lab prā tāk 
cil vē ki vē lē tos ie gā dā ties sev ir 
mag nē ti ar Val ku/Val gu, Val kas 
pil sē tu un no va du rak stu ro jo-
šiem at tē liem (15,2%), lo go rak-
stām pie de ru mi (12,9%), lo go 
por ce lā na krū zes, bi ķe rī ši 
(11,5%). Sa vu kārt dā vi nāt ci tiem 
iz vē lē tos mag nē tus ar Val ku/
Val gu, Val kas pil sē tu un no va-
du rak stu ro jo šiem at tē liem 
(17,3%), lo go por ce lā na krū zes, 
bi ķe rī ši (13,5%), ap ro ces ar lat-
vis kiem rak stiem (11,9%). Vēl no 
eso šiem su ve nī riem ir ie mī ļo ti 
lo go sve ces, zie pes, aro mā tis kie 
ko ka de ko ri, at slē gu pie ka ri, šo-
ko pas ta šo ko lā des.

Šo brīd, bal sto ties un res pon-
den tu ie tei ku miem, TIB ap zi na 
su ve nī ru ra žot nes un pre zen-
trek lā mu fi r mas, lai pa pil di nā tu 
eso šo su ve nī ru klās tu ar jau nu-
miem. Vis vai rāk ie tei ku mu ti ka 

sa ņemts par de ko ra tī vo šķīv ju, 
uz pirk ste ņu, ke ra mi kas iz strā-
dā ju mu, at sta ro tā ju ie vie ša nu 
su ve nī ru klās tā. Vēl bi ja ie tei ku-
mi ie viest pār do ša nā snie ga 
bum bu ar Val kas ska tu iekš pu-
sē, ka len dā ri, ma tu ro tas ar Val-
kas sim bo li ku, audu ma dvie lī-
šus, sal ve tes, lie tus sar gus, šal-
les, ko ka ka ro tes, Zā ģa vo ta 
ūdens pu de lī tes, puz zles, sēr ko-
ci ņu kas tī tes, sak ti ņas u.c.

Pēc TIB ap mek lē tā ju ie tei ku-
miem, jau šo brīd no ag rāk pie-
dā vā ta jiem su ve nī riem ir no-
pērkams  ko ka pe nā lis zī mu ļa 
vei dā ar zī mu ļu kom plek tu. No-
teik ti tiks pa pil di nā ti mag nē tu 
vei di, tā kā tas ir pie pra sī tā kais 
su ve nī ru veids, kā arī ir jau pa-
sū tī ti ko ka mag nē ti ar Val kas 
pil sē tas, no va da, Val ku/Val gu 
sim bo liem.

Val kas Tū ris ma bi rojs pa sa-
kās vis iem, ku ri ir iz tei ku ši sa-
vu vie dok li.

Uz tik ša nos Tū ris ma in for-
mā ci jas bi ro jā! 

Pa pil di nās 
su ve nī ru klās tu 

No 2.feb ru āra līdz 9.mar tam Val kas no va da Tū ris ma in-
for mā ci jas bi rojs (TIB) aici nā ja Val kas un ci tu no va du 
ie dzī vo tā jus paust sa vu vie dok li par Tū ris ma bi ro jā 

pie eja mo su ve nī ru klās tu. Ko pu mā an ke tas aiz pil dī ju ši 50 cil-
vē ki. 39 res pon den ti ir aiz pil dī ju ši an ke tu www.vis ida ti.lv un 
11 klā tie nē tū ris ma bi ro jā. 

Teksts un foto: Di āna Aņi na

No piedāvātajiem suvenīriem apgrozībā atgriezīsies koka penālis zīmuļa veidā

Ar 2015.ga du tiek ie-
viests jauns mak sā ju-
mu veids – za ļi nā ša-

nas (Z), kas vei dos da ļu no 
mums jau pie ras tā vie no tā pla tī-
bu mak sā ju ma (VPM), ti kai iz-
pil dot za ļi nā ša nas pra sī bas 
saim nie cī bas sa ņems VPM +Z 
mak sā ju mu pil nā ap mē rā. 

Za ļi nā ša nas pra sī bas ne at-
tiek sies uz tiem pla tīb mak sā ju-
mu pre ten den tiem, ku ri ap saim-
nie ko ma zāk par 10 ha aram ze-
mes, ša jā ga dī ju mā tiek mak sāts 
VPM+Z bez pa pil dus no sa cī ju-
miem.

 Za ļi nā ša nas pra sī bu pirm ā 
da ļa – kul tūr au gu da žā do ša na, 
jā pil da, ja saim nie cī ba pie sa ka 
mak sā ju miem 10 un vai rāk hek-
tā rus aram ze mes. Aram ze mes 
pla tī bā ne tiek ie skai tī tas tās ilg-
ga dī go zā lā ju pla tī bas, ku ras 
vai rāk par 5 ga diem ne tiek pār-
sē tas.

 Sa vu kārt ot ra za ļi nā ša nas 
pra sī bu da ļa – eko lo ģis ki no zī-
mī gu pla tī bu uz tu rē ša na (ENP) 
lauk saim nie kiem jā sāk ie vē rot 
no 15 ha aram ze mes un 5% no 
pie teik ta jām pla tī bām ir jā būt 
ENP. Val kas no vads ir ba gāts 
me žiem, tā pēc Val kas, Vij cie ma 
un Zvār ta vas pa gas ta lauk saim-
nie ki  ir sa ņē mu ši  t.s. «me ža at-
brī vo ju mu» un šīs pra sī bas Val-
kas no va dā  at tiek sies uz Ēr ģe-
mes un Kār ķu pa gas ta lauk-
saim nie kiem.

SVA RĪ GI! Sā kot ar 2015.ga du, 
ja pla tīb mak sā ju miem pie sa ka 
vai rāk par 10 ha aram ze mes, tas 
jā da ra elek tro nis ki,  iz man to jot 
LAD elek tro nis kās pie teik ša nās 
sis tē mu (EPS). Tā pēc  tie, ku ri 
vēl nav EPS klien ti, tiek aici nā ti 
ne at likt lī gu ma slēg ša nu ar LAD 
par EPS iz man to ša nu un iz da rīt 
to sav lai cī gi. Ja Jums ro das jau-
tā ju mi par lī gu mu un dar bo ša-

nos EPS , tad va riet jau tāt man, 
SI A LLKC Val kas no da ļas uz ņē-
mēj dar bī bas kon sul tan tei Val dai 
Em pe lei, t. 29445406, bi rojs at ro-
das Val kā Rī gas ie lā 13 (ie eja no 
pa gal ma)

Līdz 1.mai jam LAD aici na 
lauk saim nie kus, zi ņot par ne-
pie cie ša ma jiem la bo ju miem 
«lau ku blo ku kar tēs», gal ve nais 
ie mesls ir eko lo ģis ki no zī mī go 
pla tī bu (ENP) ie zī mē ša na kar-
tēs. Ie va dot ka das tra Nr. vai blo-
ka Nr., šo brīd LAD ie zī mē tās iz-
mai ņas var re dzēt  http://kar te.
lad.gov.lv/ . Tiem, ku ri pie sa ka 
tieš mak sā ju miem  ma zāk par 15 
ha aram ze mes ENP nav jā pre ci-
zē, arī Val kas, Vij cie ma un Zvār-
ta vas pa gas tu saim nie kiem tas 
nav ak tu āli, jo ir at brī vo ti no 
ENP uz tu rē ša nas! 

2015.ga dā līdz 9.jū ni jam, vie-
nī go rei zi būs ie spē ja pie teik ties 
«Ma zo lauk saim nie ku at bal sta 
shē mā». Fik sē tais ik ga dē jais 
mak sā jums uz saim nie cī bu būs 
500 €. Mi ni mā lā pla tī ba – 1 ha. 
Saim nie cī bā ne būs jā ie vē ro za ļi-
nā ša nas pra sī bas. 

Lai ie gū tu pla šā ku in for mā-
ci ju par jau nu miem tieš mak sā-
ju mos  un Lau ku at tīs tī bas prog-
ram mā 2014 – 2020.ga dam, se-
ko jiet  in for mā ci jai  par in for ma -
tī va jiem se mi nā riem pa gas tos 
www.lau ku tikls.lv un  val ka.lv 

8.ap rī lī Gul be nē, Gul be nes 
kul tū ras cen trā, O.Kal pa ka ie lā 
60 no tiks Zem ko pī bas mi nis tri-
jas un Lat vi jas Lau ku kon sul tā-
ci ju un iz glī tī bas cen tra (SI A 
LLKC) or ga ni zē tā Vid ze mes re-
ģi onā lā kon fe ren ce, ku rā lauk-
saim nie kiem tiks snieg ta in for-
mā ci ja par sva rī gā ka jām ak tu-
ali tā tēm sais tī bā ar pla tī bu mak-
sā ju miem un jaun o Lau ku at tīs-
tī bas prog ram mu. 

Lauk saim nie kiem 
jā ga ta vo jas 2015.ga da 

pla tīb mak sā ju mu se zo nai
Teksts: Val da Em pe le, SI A LLKC Val kas no da ļas uz ņē mēj dar bī bas kon sul tan te

At zī mē jot tū ris ma se zo nas 
sāk ša nos, Val kas tū ris ma in-
for mā ci jas bi rojs sa dar bī bā ar 
Ap es no va du un at pū tas vie tas 
«Ro zī tes» saim nie kiem rī ko 
lai vu brau cie nu pa Gau ju. 

Tiek aici nā ti vis i ak tī vās at-

pū tas cie nī tā ji at klāt tū ris ma 
se zo nu bau dot glez nai nās Gau-
jas kras tu aina vas, vei cot da žā-
dus uz de vu mus, bau dot da bā 
pa ga ta vo tu zu pu un vien kār ši 
at pū šo ties.

Pie da lies pats un aici ni ra-
dus, drau gus. 

Vai rāk in for mā ci jas Val kas 
no va da tū ris ma in for mā ci jas 
bi ro jā:
Tālr. +371 64725522, +371 
26446602; +371 26496945; e-
pasts: tib@val ka.lv  www. vis it.
val ka.lv 

Tū ris ma se zo nas 
at klā ša na lai vo jot pa Gau ju 
Teksts: Ma dars Lāns

No trauc pu tek ļus no 
ie zie mo tās no pu tē-
ju šās lai vas un at zī-

mē ka len dā rā 1.mai ju, jo šī 
būs īs tā die na, kad do ties aiz-
rau jo šā lai vu brau cie nā.

Kon sul tē par ie spē jām 
sa ņemt fi  nan šu at bal stu 

Teksts: Val da Em pe le, SI A LLKC Val kas no da ļas uz ņē mēj dar bī bas kon sul tan teVal da Em pe le, SI A LLKC Val kas no da ļas uz ņē mēj dar bī bas kon sul tan te

VAS «Lat vi jas At tīs tī-
bas fi  nan šu in sti tū ci-
jas Al tum» Val mie ras 

fi  li āles spe ci ālis te kat ras ne dē-
ļas otr die nā Val kā, Rī gas ie lā 
13 ( SI A LLKC Val kas kon sul-
tā ci ju bi ro ja tel pās) no plkst. 
9.00 līdz 13.00 pie ņem klien tus 
un kon sul tē par ie spē jām sa-
ņemt  fi  nan šu at bal stu AL TUM 
re ali zē to at bal sta prog ram mu 
ie tva ros.

Al tum fi  nan sē ju mu var sa-

ņemt gan biz ne sa uz sā cē ji un 
jaun di bi nā tie ko mer san ti, gan 
pie re dzē ju ši uz ņē mē ji, kas vē-
las at tīs tīt sa vu uz ņē mēj dar bī-
bu un celt kon ku rēt spē ju, kā 
arī lau ku saim nie ki da žā dām 
va ja dzī bām. 
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5. un 6.jū ni jā Val-
kas un Val gas 
pil sē tas svēt ku 

lai kā Val kas brīv da bas 
es trā dē no tiks Igau ni jas 
un Lat vi jas ko pī gi or ga-
ni zē tais mū zi kas fes ti-
vāls «Bor der rock».

Arī šo gad ak cents tiks 
likts uz kla sis ka jām ro ka 
sti la gru pām, pie mē ram, 
All Day Long, PND, Ino-
ken tijs Mārpls, Jum pra va, 
The So und Po ets u.c. pla-
ši zi nā miem Lat vi jas, 
Igau ni jas, So mi jas, Krie-
vi jas u.c. val stu mū zi-
ķiem. 

Dar bo sies elek tro nis-
kās mū zi kas telts, ku rā ar 
sa vu pro fe si ona li tā ti prie-
cēs Toms Grē viņš, We 
Are Not Af raid u.c. Tā 
būs ie spē ja iz prast, ka 
roks ir brī vī ba iz paus ties 
un būt tur un ta jā at mo-
sfē rā, kas to brīd at bilst 
iek šē jai sa jū tai. 

Bi ļe tes ie priek špār do-

ša nā būs ie spē jams ie gā-
dā ties vi sās Bi ļe šu Ser vi-
sa ka sēs un in ter ne tā 
www.bi le su ser viss.lv. Bi-
ļe tes ce na abām fes ti vā la 
die nām: EUR 12 (ie priek š-
pār do ša nā), EUR 15 fes ti-
vā la die nā, EUR 10 (vie-
nai per so nai 10 cil vē ku 
gru pā), EUR 30 (ģi me nes 
bi ļe te); vie nai fes ti vā la 
die nai: EUR 7 (ie priek-
špār do ša nā), EUR 10 fes-
ti vā la die nā, EUR 5 (vie-
nai per so nai 10 cil vē ku 
gru pā), EUR 20 (ģi me nes 
bi ļe te). EUR Pen si onā-
riem 5, bēr niem līdz 12 
ga diem – ie eja bez mak-
sas.

Tel šu pil sē ti ņa – EUR 
2 par telts vie tu, bet au-
to ma šī nas no vie to ša na 
pa sā ku ma te ri to ri jā – 
EUR 5. 

Teksts: Lī ga Šnu ka

Zi nā mi pirm ie mū zi kas 
fes ti vā la «Bor der rock» 

da līb nie ki

Vēl jan vā rī Val kas no va-
da do me svei ca brī niš-
ķī gu pār i – Iva nu un 

Al vī ni Le ma cus, ku ri lau lī bu 
pirms 60 ga diem no slē dza 1955.
ga da jan vā rī Igau ni jā, El vā. 

Abi ir igau ņi, dzi mu ši Krie vi-
jā, iz brau ku šo igau ņu ģi me nēs, 
viņš Kui bi še vas, vi ņa Om skas 
ap ga ba lā. At grie zu šies Igau ni jā 
piec des mi to ga du sā ku mā. To-
laik abiem nav ļauts dzī vot Igau-
ni jā, tā dēļ par dzī ves vie tu iz vē lē-

ju šies Val ku, ta ču darbs bi jis Val-
gā. Pi par cie mā, pa šu ro kām uz-
cel tā mā jā dzī vo jau vai rāk ne kā 
45 ga dus. Ģi me nes lig zdi ņā jū ta-
ma īpa ša aura – tā abiem ir kā 
mie ra os ta. Ko pā ar di man ta pār i 
mūs uz ņē ma viens no vi ņu dē-
liem – Pe ters un vi ņa sie va. Pe-
ters – mā cī tājs un sko lo tājs ne tā lu 
no Vi ru ir lie lisks stāst nieks, kam 
tu va ir arī dzim tas vēs tu re.

Feb ru ārī mū su ceļš vi jās uz 
Vij cie ma pus i pie Ar tu ra un 
Dzin tras Rag žēm. Pie vi-
ņiem bi jām tie ši vi ņu kā zu 60.- 

ga da die nā – 23.feb ru ārī. Lau lī ba 
no slēg ta Tri kā tā. Ta gad jau iz-
auk lē ti 4 bēr ni, 21 maz bērns un 
8 maz maz bēr ni. 

Ar turs no ar mi jas de mo bi li-
zē jās 1953.ga dā un sā ka strā dāt 
Ka čo ros, kūd ras fab ri kā. Abi ie-
pa zi nās Jaun kli dzī, Gais mas 
kol ho zā, kur to laik dzī vo ja. Kad 
to reiz Ar tu ru no Ka čo riem aiz-
sū tī ja uz ma šī nis tu kur siem, vēl 
ne viens ne no jau ta, ka tas beig-
sies ar ne lai mi un Ar tu ram nāk-
sies zau dēt plauk stu. Ta ču kā sa-
ka Dzin tra: «To mēr Die viņš ir 
pa lī dzē jis un dzī ve aiz ri tē ju si 

skais ti». Vi ņa stās ta, ka Ar turs 
dai ļi spē lē jis akor de onu un brī-
niš ķī gi dzie dā ja. Tā mī les tī ba 
ne kad ne bei dzās. Tad Tri kā tā 
sa lau lā ju šies un tad, kā abi at zīst 
var prie cā ties par vis iem bēr-
niem, maz bēr niem un maz maz-
bēr niem. Gal ve nais – ve se lī ba. 
Arī mūs Ar turs lu ti nā ja ar akor-
de ona spē li – ska nē ja dzies ma 
abu mī les tī bai.

No sirds vē lam mū su mī ļa-
jiem di man ta pār iem ve se lī bu, 
lab klā jī bu un la bus cil vē kus ap-
kārt! 

Teksts: Zane Brūvere
Foto: Gundega Veinberga

Sir snī gi svei cam Di man ta pār us! 

Ar dziesmu sirdī un dzīvē – Arturs un Dzintra Ragžes Starp divām valstīm aizvadīts viss skaistais Ivana un Alvīnes mūžs

Dimanta
 vērtības

No dar bi nā tī bas 
valsts aģen tū ra 
(NVA) sa dar bī-

bā ar dar ba de vē jiem arī 
šo va sar no jū ni ja sā ku ma 
līdz augus ta bei gām īs te-
nos sko lē nu va sa ras no-
dar bi nā tī bas pa sā ku mu, 
ku rā va rēs pie da lī ties sko-
lē ni ve cu mā no 15 līdz 20 
ga diem, kas mā cās vis pā-
rē jās, spe ci ālās vai pro fe-
si onā lās iz glī tī bas ie stā-
dēs.

Strā dā jot va sa ras brīv-
lai kā, sko lē ni ie gūs prak-
tis ku pie re dzi par dar ba 
tir gus vi di, uz zi nās, kas ir 
dar ba in ter vi ja, dar ba lī-
gu ma no slēg ša na, dar ba 
pie nā ku mi un dar ba tie-
sis kās at tie cī bas. Jā uz sver, 
ka sko lē nus ne drīkst no-
dar bi nāt dar bos, kas sais-
tī ti ar pa aug sti nā tu ris ku 
vi ņu dro šī bai, ve se lī bai, 
ti ku mī bai un at tīs tī bai.

Jau ap rī lī NVA plā no 
iz slu di nāt  dar ba de vē ju 
pie teik ša nos da lī bai sko-
lē nu va sa ras no dar bi nā tī-
bas pa sā ku mā. Pie teik ties 

dar ba de vējs va rēs NVA 
fi  li ālē, ku ras ap kal po ša-
nas te ri to ri jā pa re dzē ta 
sko lē na dar ba vie tas iz-
vei de. NVA fi  li āle ar dar-
ba de vē ju no slēgs sa dar bī-
bas lī gu mu, sa vu kārt dar-
ba de vējs ar sko lē nu slēgs 
dar ba lī gu mu, no dro ši not 
sko lē nam dar ba va dī tā ju, 
kurš jaun ie tim pa lī dzēs 
ap gūt dar bam ne pie cie ša-
mās pa mat pras mes un ie-
ma ņas.

NVA dar ba de vē jam 
no dro ši nās do tā ci ju sko lē-
na mē ne ša dar ba al gai 
50% ap mē rā no val stī no-
teik tās mi ni mā lās mē ne ša 
dar ba al gas, kā arī do tā ci-
ju dar ba va dī tā ja dar ba al-
gai. Par 10 sko lē nu dar ba 
va dī ša nu NVA pie šķirs 
do tā ci ju val stī no teik tās 
mi ni mā lās mē ne ša dar ba 
al gas ap mē rā, at tie cī gi par 
vie na sko lē na dar ba va dī-
ša nu do tā ci jas ap mērs būs 
vie na des mi tā da ļa no val-
stī no teik tās mi ni mā lās 
mē ne ša dar ba al gas ap-
mē ra. Viens dar ba va dī tājs 
va rēs va dīt ne vai rāk kā 
10 sko lē nu dar bu.

NVA ap mak sās arī iz-
de vu mus par ve se lī bas 
pār bau dēm sko lē niem, ja 
tās pa re dzē tas nor ma tī va-
jos ak tos par ob li gā ta jām 
ve se lī bas pār bau dēm, un 
ap dro ši nās sko lē nus pret 
ie spē ja miem ne lai mes ga-
dī ju miem dar ba vie tās.

Sko lē nu pie teik ša nās 
da lī bai «No dar bi nā tī bas 
pa sā ku mos va sa ras brīv-
lai kā per so nām, ku ras ie-
gūst iz glī tī bu vis pā rē jās, 
spe ci ālās vai pro fe si onā-
lās iz glī tī bas ie stā dēs» tiks 
iz slu di nā ta mai jā. Arī šo-
gad sko lē ni va sa ras dar-
bam va rēs pie teik ties 
elek tro nis ki ar NVA in ter-
ne ta viet nes starp nie cī bu.

Sko lēns, kurš strā dās 
va sa ras brīv lai kā, ne tiks 
no ņemts no ve cā ku ap gā-
dī bas, to pa redz li kums 
«Par ie dzī vo tā ju ie nā ku-
mu no dok li», un ve cā kiem 
tiks sa gla bā ti no dok ļu at-
vieg lo ju mi, ja tā di no teik-
ti.

2015.ga dā sko lē nu va-
sa ras no dar bi nā tī bas pa-
sā ku mā plā nots ie sais tīt 
3500 sko lē nus. 

Sko lē niem arī šo va sar NVA 
pie dā vās ie spē ju strā dāt

Publicātes teksts
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Kus ta mās man tas iz so le

Val kas no va da do me Pub lis kas per so nas man tas at sa vi nā-
ša nas li ku mā no teik ta jā kār tī bā mu tis kā iz so lē ar aug-
šup ejo šu so li pār dod kus ta mo man tu – vieg lo au to ma šī-

nu MIT SU BIS HI PA JE RO SPORT, re ģis trā ci jas gads – 2002. 
Ar iz so les no tei ku miem var ie pa zī ties Val kas no va da do mē, Se-

mi nā ra ie lā 9, Val kā dar ba die nās no 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00 
vai mā jas la pā www.val ka.lv. In for mā ci ja pa tālr. 64707620 vai mob. 
tālr. 26497944.

Iz so lā mā man ta ap ska tā ma kat ru dar ba die nu dar ba lai kā Se-
mi nā ra ie lā 9, Val kā, ie priekš sa ska ņo jot pa tālr. 64707620, 
26497944.

Pie tei ku mi re ģis trē ja mi Val kas no va da do mes tel pās Se mi nā ra 
ie lā 9, 2.stā vā pie iz pil ddi rek to ra pa lī ga līdz 2015.ga da 10.ap rī lim 
plkst.9.00.

Iz so les vie ta un laiks: Val kas no va da do mes tel pās, Se mi nā ra 
ie lā 9, Val kā, 1.stā va zā lē 2015.ga da 10.ap rī lī plkst.10.00.

Iz so lā mās man tas no sa cī tā ce na EUR 2720,– bez PVN.
No dro ši nā jums 10% ap mē rā no no sa cī tās ce nas EUR 272,– un 

re ģis trā ci jas nau da EUR 10,– ie mak sā ja ma Val kas no va da do mes 
no rē ķi nu kon tā Nr.LV62UNLA0050014277068 vai jā ie mak sā Val kas 
no va da do mes ka sē līdz iz so lei.

Iz so les da līb nie kam, kurš no so lī jis aug stā ko ce nu, sa mak sa par 
no so lī to au to ma šī nu, at rē ķi not ie mak sā to no dro ši nā ju mu, jā sa-
mak sā līdz 2015.ga da 17.ap rī lim. 

Kus ta mās man tas iz so le

Val kas no va da do me Pub lis kas per so nas man tas at sa vi nā-
ša nas li ku mā no teik ta jā kār tī bā mu tis kā iz so lē ar aug-
šup ejo šu so li pār dod kus ta mo man tu – vieg lo au to ma šī-

nu VW PA SSAT VA RI ANT, re ģis trā ci jas gads – 2001.
Ar iz so les no tei ku miem var ie pa zī ties Val kas no va da do mē, Se-

mi nā ra ie lā 9, Val kā dar ba die nās no 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00 
vai mā jas la pā www.val ka.lv. In for mā ci ja pa tālr. 64707620 vai mob. 
tālr. 26497944.

Iz so lā mā man ta ap ska tā ma kat ru dar ba die nu dar ba lai kā Se-
mi nā ra ie lā 9, Val kā, ie priekš sa ska ņo jot pa tālr. 64707620, 
26497944.

Pie tei ku mi re ģis trē ja mi Val kas no va da do mes tel pās Se mi nā ra 
ie lā 9, 2.stā vā pie iz pil ddi rek to ra pa lī ga līdz 2015.ga da 10.ap rī lim 
plkst. 10.00.

Iz so les vie ta un laiks: Val kas no va da do mes tel pās, Se mi nā ra 
ie lā 9, Val kā, 1.stā va zā lē 2015.ga da 10.ap rī lī plkst.11.00.

Iz so lā mās man tas no sa cī tā ce na EUR 950,– bez PVN.
No dro ši nā jums 10% ap mē rā no no sa cī tās ce nas EUR 95,– un re-

ģis trā ci jas nau da EUR 10,– ie mak sā ja ma Val kas no va da do mes no-
rē ķi nu kon tā Nr.LV62UNLA0050014277068 vai jā ie mak sā Val kas 
no va da do mes ka sē līdz iz so lei.

Iz so les da līb nie kam, kurš no so lī jis aug stā ko ce nu, sa mak sa par 
no so lī to au to ma šī nu, at rē ķi not ie mak sā to no dro ši nā ju mu, jā sa-
mak sā līdz 2015.ga da 17.ap rī lim. 

Dar ba tir gus pa sā ku ma mēr-
ķis bi ja sa vest ko pā dar ba de vē-
jus un dar ba ņē mē jus. Ti ka pie-
dā vā ta ie spē ja dar ba de vē jam 
pre zen tēt sa vu uz ņē mu mu un 
at rast jaun us dar bi nie kus. Ša jā 
pa sā ku mā ti ka aici nā ti pie da lī-
ties dar ba de vē ji no Igau ni jas un 
Lat vi jas, ku ri jau dar ba tir gus 
lai kā va rē ja veikt sā kot nē jo tik-
ša nos un in ter vi ju ar po ten ci āla-
jiem dar ba ņē mē jiem, tā dēļ dar-
ba ņē mē ji ti ka aici nā ti ie ras ties 
ar jau sa ga ta vo tu CV.

Pa sā ku mā pie da lī jās 28 dar ba 
de vē ji,  no Lat vi jas - 19 un no 
Igau ni jas 9.

 - SI A Maxima Lat vi ja, Z/S 
«Aus mas», SI A «Oļu pe», Vie su 
nams «Aus mas», Kom pā ni ja 
«Zep ter In ter na ti onal Bal tic», 
Z/S «Vec bū das», Val kas no va da 
do me, SI A «EKK - HR», SI A «efn 
NORD», SI A Fo rest cle aner, SI A 
Ko ra MG, SI A Val dro Ag ro, SI A 
Val kas me li orā ci ja, Z/S Ķir šle-
jas, SI A Gar cie ma Pēr le, AS SE-
DA, No rstat Lat vi ja, Bied rī ba 
«Ra do šā gru pa «Lu ga ži»», Val-
kas no va da Bēr nu un jaun ie šu 
centrs «Mi ce», Val ga ma a Kut-
seõppekeskus, AS Val ga Haig la, 
AS Go mab Mööbel, OÜ Lot te-
ma a te ema park, OÜ Pi iri mart, 
AS No rstat Ees ti, OÜ Kon tak ti-

kes kus, Mak su ja Tol li amet, Val-
ga Lin na va lit sus. 

Dar ba de vē ji pie dā vā ja gan 
se zo nas, gan pa stā vī gu dar bu 
(pa līg strād nie kiem, trak tor teh-
ni kas va dī tā jiem, ma zum tirdz-
nie cī bas vei ka la pār de vē jiem, 
kok ap strā des ope ra to riem, me-
ža iz strā dā tā jiem – mo tor zā ģa 
ope ra to riem, pa līg strād nie kiem, 
me ža stā dī tā jiem, pa vā riem, pa-
sā ku ma or ga ni za to riem, asis-
ten tiem, pirm sko las ie stā des 
audzi nā tā jam, au to at slēdz nie-
kiem, pār de vē jiem kon sul tan-
tiem, gald nie kiem, me di cī nas 
dar bi nie kus – ār sti, med mā sas, 
bēr nu iz klai des par ka dar bi nie-
kus.

Pa sā ku mā pie da lī jās arī iz-
glī tī bas ie stā de – Val gas pro fe si-
onā lās iz glī tī bas centrs (arod-
sko la), kas in for mē ja par ie spē-
jām Lat vi jas ie dzī vo tā jiem mā cī-
ties arod sko lā Val gā.

Ša jā dar ba tir gū pie da lī jās arī 
so ci ālie par tne ri, Igau ni jas Bez-
dar ba Ap dro ši nā ša nas Fon da 
(Ees ti Töötukassa) Val ga ma a 
no da ļa, Valsts so ci ālās ap dro ši-
nā ša nas aģen tū ras Ma do nas RN 
Val kas KAC un Vid ze mes re ģi-
onā lās Valsts dar ba in spek ci jas 
pār stāv ji, no ku riem ap mek lē tā ji 
va rē ja sa ņemt ne pie cie ša mo in-

for mā ci ju sev in te re sē jo šos jau-
tā ju mos.

Dar ba tir gus ap mek lē tā ji in-
te re sē jās arī par No dar bi nā tī bas 
valsts aģen tū ras (NVA) snieg ta-
jiem pa kal po ju miem – par sko-
lē nu va sa ras no dar bi nā tī bu, par 
Jaun ie šu ga ran ti jas pa sā ku mu, 
par ap mā cī bu un no dar bi nā tī-
bas ie spē jām, par pa kal po ju-
miem bez darb nie kiem, dar ba 
mek lē tā jiem un dar ba de vē jiem, 
kā arī sa ņē ma kar je ras kon sul tā-
ci jas un in for mā ci ju, kā mek lēt 
dar bu pla šā ka jā CV un va kan ču 
da tu bā zē Lat vi jā – NVA CV/Va-

kan ču por tā lā. Eiro pas no dar bi-
nā tī bas die nes tu tīk la (EU RES) 
spe ci ālis ti NVA sten dā in for mē-
ja par dar ba un dzī ves ap stāk-
ļiem, kā arī no dar bi nā tī bas ie-
spē jām Eiro pas Sa vie nī bas val-
stīs.

Tā bi ja lie lis ka ie spē ja un vie-
ta, kur sa ti kās dar ba de vē ji ar 
dar ba mek lē tā jiem, lai vie no tos 
par ie spē ja mo sa dar bī bu.

No dar bi nā tī bas valsts aģen-
tū ra iz sa ka pa tei cī bu sa dar bī bas 
par tne riem, dar ba de vē jiem un 
dar ba tir gus ap mek lē tā jiem. 

Vakanču gadatirgus ir lieliska iespēja atrast darbu, laiku netērējot lieki

«Li vo ni jas dar ba tir gus Val ka - Val ga 2015» 
pul cē kup lu ap mek lē tā ju skai tu

Teksts: Lin da Ščer ba ne   Foto: Inguna Medne

14.mar tā Val kā No dar bi nā tī bas valsts aģen tū ras or ga-
ni zē to Va kan ču ga da tir gu ap mek lē ja ap tu ve ni 400 
cil vē ku. 

SI A «ZA AO» (ZA AO) sa ga ta-
vo ju si iz de vu mu «Ga da grā ma ta 
2014», ku rā uz ņē mu ma īpaš nie-
ki, sa dar bī bas par tne ri un klien-
ti var ie pa zī ties ar pērn pa veik-
to. Ga da grā ma tā ap ko po ta in-
for mā ci ja par pa kal po ju mu no-
dro ši nā ša nu, in fra struk tū ras at-
tīs tī bu, otr rei zē jās pār strā des 

vei ci nā ša nu un ci tiem uz ņē mu-
mam sva rī giem dar bī bas vir zie-
niem, tos tarp kva li tā tes va dī bu, 
vi des pār val dī bu, sa bied rī bas 
iz glī to ša nu. Iz de vu mā tek stu ālo 
in for mā ci ju vieg lā kai uz tve ra-
mī bai pa pil di na kar te, in fog ra-
fi ks, da tu gra fi  ki un fo to grā fi -
jas. 

Sa vā seš pa dsmi ta jā dar bī bas 

ga dā ZA AO strā dā ja pie pa kal-
po ju mu kva li tā tes at tīs tī ša nas 
28 paš val dī bu, ku ras ir uz ņē mu-
ma īpaš nie ces, te ri to ri jās. In ves-
tī ci jas ie gul dī tas jaun ās pār val-
dī bas teh no lo ģi jās, in fra struk tū-
ras at tīs tī bā, kā arī ie dzī vo tā ju 
iz glī to ša nā, ko pā ar paš val dī-
bām vei do jot ēr tu, pie eja mu un 
vi dei drau dzī gu at kri tu mu ap-

saim nie ko ša nas sis tē mu.
Da bas re sur su sau dzē ša nas 

no lū kā ga da grā ma ta ir vei do ta 
ti kai elek tro nis kā for mā tā. Ik-
vie nam in te re sen tam to ie spē-
jams iz la sīt uz ņē mums mā jas la-
pā sa da ļā par SI A ZA AO http://
www.za ao.lv/pub lic/lat/par_
si a_za ao/ga dag ra ma ta_2014/ 

Iz do ta SI A ZA AO Ga da grā ma ta 2014
Teksts: Za ne Lei ma ne
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Val kas no va da do mes 2015.ga da 26.feb ru āra 
sē dē pie ņem tie lē mu mi

• Pār dot trak to ra pie ka bi 2PTS-
4M, valsts re ģis trā ci jas Nr.
P3189LT par brī vu ce nu, kas pār-
sniedz trak to ra pie ka bes lūž ņu 
vēr tī bu.
• Fi nan sēt Val kas no va da Ģi-
me nes at bal sta cen tra «Sau lī te» 
audzēk ņu da lī bu pro jek tā «Eža 
spē riens» EUR 260,00 ap mē rā.
• Iz sniegt at ļau ju ot rās ka te go-
ri jas šau tu ves dar bī bai Val kas 
pil sē tas šau tu vei Rī gas ie lā 41, 
Val kā, Val kas no va dā, bū ves ka-
das tra ap zī mē jums 9401 002 
0105 001 (Īpaš nieks - Val kas no-
va da do me, reģ. Nr.90009114839, 
ju ri dis kā ad re se: Se mi nā ra ie la 
9, Val ka, Val kas no vads). At ļau ja 
tiek iz snieg ta uz ne no teik tu lai-
ku.
• Re ģis trēt Val kas no va da paš-
val dī bas po li ci ju Valsts ie ņē mu-
mu die nes tā kā Val kas no va da 
do mes struk tūr vie nī bu.
• Pār dot at klā tā iz so lē ar aug-
šup ejo šu so li kus ta mo man tu - 
vieg lo au to ma šī nu VW PA SSAT 
VA RI ANT (valsts Reģ.Nr. HA 
9664, ša si jas Nr. WVWZZZ3-
BZ1E181597, at li ku sī bi lan ces 
vēr tī ba – EUR 1200), no sa kot sā-
ku ma ce nu EUR 950 bez PVN. 
Iz so li or ga ni zēt 2015.ga da 10.ap-
rī lī Val kas no va da tel pās Se mi-
nā ra ie lā 9, Val kā, 1.stā va zā lē 
plkst. 11.00.
• Pār dot at klā tā iz so lē ar aug-
šup ejo šu so li kus ta mo man tu - 
vieg lo au to ma šī nu MIT SU BI SI 
PA JE RO SPORT (valsts Reģ.Nr. 
JN7239, ša si jas Nr. JMBONK 
942J000530, at li ku sī bi lan ces vēr-
 tī ba – EUR 1255,35), no sa kot sā-
ku ma ce nu (bez PVN) EUR 2720. 
Iz so li or ga ni zēt 2015.ga da 10.ap-

rī lī Val kas no va da tel pās Se mi-
nā ra ie lā 9, Val kā, 1.stā va zā lē 
plkst. 10.00.
• Iz vei dot Val kas no va dā pa pil-
dus EKO pun ktus (vieg la jam ie-
pa ko ju mam un stik la ie pa ko ju-
mam) un iz vie tot kon tei ne rus 
se ko jo šās ad re sēs:
– Rī gas ie lā 22 un 24, Val kā, 
Val kas no va dā;
– Sten de ra ie lā 2, Val kā, Val-
kas no va dā;
– Se mi nā ra ie lā 4, Val kā, Val-
kas no va dā;
– «Val žkal nos», Tur nā, Ēr ģe-
mes pa gas tā, Val kas no va dā.

• At bal stīt valsts so ci ālās ap rū-
pes cen tra «Vid ze me» fi  li āles 
«Val ka» brau cie nu uz Rī gas Zoo-
lo ģis ko dār zu 2015.ga da 17.mar-
tā, no dro ši not brau cie nam at bil-
sto šas ie til pī bas au to bu su.
• Ap mak sāt iz de vu mus EUR 
400 *** da lī bai ri teņ brauk ša nas 
tre niņ no met nē Spā ni jā no 
21.mar ta līdz 9.ap rī lim.
• Ie stā ties bied rī bā «Re ģi onā lo 
at tīs tī bas cen tru ap vie nī ba» kā 
vie nam no di bi nā tā jiem.
• Iz man tot pirm pir ku ma tie sī-
bas uz Pir ku ma ob jek tu Val kā, 
Rī gas ie la 25, kas sa stāv no ne-
kus ta miem īpa šu miem ar ka-
das tra nu mu ru 9401 001 0715 un 
9401 501 0701, un pirkt mi nē tos 
ne kus ta mos īpa šu mus par Pir-
ku ma lī gu mā no rā dī to pir ku ma 
mak su EUR 33 700,00.
• Ap stip ri nāt mak su par ēdi nā-
ša nas pa kal po ju miem Val kas 
no va da do mes pa mat sko lās.
• Apstiprināt maksu par snieg-
tajiem pakalpojumiem Valkas 
novada domes Sociālās aprūpes 
namā.

Ēdi nā ša nas pa kal po jums iz glī to ja ma jiem un 
sko lu dar bi nie kiem, EUR bez PVN
Brokastis Pus

dienas Launags Pirmsskolas grupu 
izglītojamie

Ērģemes 
pamatskola 0,14 0,74 0,26 kopā 1.42
    t.sk. brokastis 0.42
    pusdienas 0.74
    launags 0.26
Vijciema 
pamatskola 0,40 0,78 0,37 kopā 1.43
    t.sk. brokastis 0.40
    pusdienas 0.66
    launags 0.37
Kārķu 
pamatskola 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

Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama 
maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez 
PVN, 
EUR

1., 2. stāvs
1. 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

Val kas no va da do mē

Citi pakalpojumi
13. 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

Val kas no va da do mes ka se 
mai na dar ba lai ku

No š.g. 16.mar ta Val kas no va da do mes ka se, Se mi nā ra 
ie lā 29, Val kā, strā dās dar ba die nās no plkst. 9.00 – 
13.00 un 14.00 – 15.30.

16.mai jā jau 13.rei zi 
Val kas un Val gas 
ie lās gai dāms Pā-

ve la Los ku to va skrē jiens. Sa-
cen sī bas aiz sā kās 2003.ga dā un 
līdz 2014.ga dam bi ja pa zīs ta-
mas kā starp tau tisks ie lu skrē-
jiens «Pā ve la Los ku to va kauss». 
Skrē jie na ini ci ators bi ja Mē lis 
Kat tai. Sav da bī gā, di vas val stis 
ap vie no jo šā dis tan ce ir 10 kilo-
met ri.

Līdz šim la bā kais re zul tāts ir 
29:54, tas uz stā dīts 2003.ga dā 
un pie der pa šam Pā ve lam Los-
ku to vam. Uz va ras kau su gan 
to reiz aiz ve da mā jās lat vie šu 
skrē jējs Dmit rijs Sļe sa re noks, 
kurš bi ja ot rais fi  ni šā. P.Los ku-

tovs kā jau džen tel me nis, ne uz-
ska tī ja par pieņe ma mu sa ņemt 
gal ve no bal vu sa vā vār dā no-
sauk ta jās sa cen sī bās.

Skrē jie na gal ve nie mēr ķi ir 
po pu la ri zēt spor tu un ve se lī gu 
dzī ves vei du Igau ni jas un Lat vi-
jas ie dzī vo tā ju vi dū, sa lie dēt 
dvī ņu pil sē tas ie dzī vo tā jus. 
Aici nā ti gan skrē jē ji, gan nū jo-
tā ji!

Re ģis trē ša nās skrē jie nam: http: 
//val gas port.ee/pa vel-los ku to-
vi-rah va jo ok su/in for ma ci ja/ 

      Pēdējā brīdī

Gai dāms Pā ve la 
Los ku to va skrē jiens
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«Ļo ti sa rež ģī tā starp tau tis kā 
si tu āci ja rā da, ka ide ja par starp-
tau tis ko stu di ju cen tru, kur bū tu 
īpa šas prog ram mas Aus tru mu 
par tne rī bas val stīm, kas ļau tu 
ie gūt iz glī tī bu – eiro peis ku un 
uz de mo krā tis kām vēr tī bām 
bal stī tu šo val stu jaun ie šiem ir 
vēl ak tu ālā ka ne kā tad, kad šī 
ide ja par stu di ju cen tru dzi ma», 
stās ta Vents Ar mands Krauk lis. 
«Tas arī bū tu efek tī gā kais veids, 
kā iz lie tot nau du, ko mēs do dam 
da žā dām pa lī dzī bām, jo kas gan 
var būt la bāks ne kā iz glī to ti cil-
vē ki, ku ri sa prot un zi na, kā dar-
bo jas val stis un kas ir tās vēr tī-
bas, uz ku rām bal stī ta Rie tu mu 
de mo krā ti ja».

Stu di ju centrs, ku rā tiks ie-
sais tī ti Vi A mā cīb spē ki, uz sva ru 
liks uz ār val stu stu den tu pie-
sais tī ša nu, kā arī no dro ši nās ie-
dzī vo tā ju un no va da at tīs tī bas 
va ja dzī bām at bil sto šas ap mā cī-
bas, kur sus, kon sul tā ci jas un 
me to dis ku pa lī dzī bu in for mā ci-
jas teh no lo ģi ju, uz ņē mēj dar bī-
bas at bal sta, va dī bas, mū žiz glī-
tī bas, tū ris tu pie sais tes jo mās. 
Arī augst sko las stu den ti tiks ie-
sais tī ti pē tī ju mos, kas sais tī ti ar 
vie tē jās uz ņē mēj dar bī bas un 
biz ne sa vi des no vēr tē ša nu.

«Lī gums ir vēl viens ap lie ci-
nā jums, ka Vid ze mes Augst sko-
la kā sa vu dar bī bas lau ku redz 
vi su Vid ze mi, ne ti kai Val mie ru, 

tā dē jā di vei ci not re ģi ona at tīs tī-
bu,» iz tei cās Vi A rek tors Ga tis 
Krū miņš.

Vents Ar mands Krauk lis uz-
sver, ka Vid ze mes augst sko la ir 
lo ģis kā kais par tne ris stu di ju 
cen tra iz vei do ša nai. «Tas, pro-
tams, ne iz slēdz ie spē ju arī sa-

dar bo ties ar ci tām aug stā ka jām 
mā cī bu ie stā dēm, jo pa ra lē li tas 
do tu arī pa pil dus ie spē jas Vid-
ze mes augst sko las stu den tiem 
un ļau tu Vid ze mes augst sko lai 
kļūt par no zī mī gā ko spē lē tā ju 
ne ti kai Lat vi jā, bet arī Bal ti jā 
aug stā kās iz glī tī bas jo mā». 

Ma te mā ti ka nav 
ti kai skait ļi, te 

jā liek lie tā prāts. No 2. 
līdz 6.feb ru ārim sko lē-
ni ak tī vi dar bo jās un ri-
si nā ja da žā dus ne stan-
dar ta uz de vu mus, pie-
da lī jās ma te mā ti kas 
olim pi ādē, vei do ja ra-
do šus dar bus, kas at tīs-
tī ja sko lē nos at jau tī bu, 
ra do šo iz tē li, in te re si 
par ma te mā ti ku. Bi ja 
in te re san ti vē rot sko lē-
nu cen tī bu un ap ņem-
ša nos dar bo ties. 5.kla-
ses sko lē ni sa cen tās 
«Gal vas rē ķi nu» kon-
kur sā.

6.kla šu sko lē ni spē-
lē ja spē li «Mil jo nārs». 
Tra di ci onā li 7.kla šu sko-
 lē niem bi ja dam bre tes 
tur nīrs un vik to rī na 
«Asi ni prā tu», ku rā sko-
lē ni pār bau dī ja sa vas 
zi nā ša nas, ap ķē rī bu un as prā tī bu 
da žā du ma te mā tis ku uz de vu mu 
ri si nā ša nā. 9.kla šu sko lē ni pie da lī-
jās kon kur sā «Tor ņu spē les», kur 
fan tas tis ku iz do mu un pa cie tī bu 
pa rā dī ja D.Tiš čen ko. Re zul tā tus 
ap ko po ja ma te mā ti kas sko lo tā jas 
I.Šmi te, A.Meļ ke, 14 sko lē ni ie gu va 
god al go tas vie tas.

An gļu va lo das ne dē ļa ri si nā jās 
no 16. līdz 25. feb ru ārim.

Krie vu va lo das ne dē ļa notikano 

2. līdz 6.mar tam.
5. – 9.kla šu lī ni jā ti ka iz vēr tēts 

pa da rī tais un ap bal vo ti god al go to 
vie tu ie gu vē ji.

Zi no šā kie sko lē ni pār stā vēs Val-
kas pa mat sko lu no va da olim pi-
ādēs.

Arī turp māk no vē lam:
Acīs - prie ku,
Lū pās - smai du,
Asu prā tu un pla šu do mu li-

do ju mu! 

Val kas pa mat sko lā rī ko 
mā cī bu priekš me tu ne dē ļas

Teksts: olimpiāžu rīkotāji   Foto: An na Meļ ķe

Sko lē ni sa vas zi nā ša nas un pras mes de mon strē ne ti kai mā cī bu 
stun dās, bet arī ār pus stun du ak ti vi tā tēs. Feb ru ārī Val kas pa-
mat sko las sko lo tā ji or ga ni zē ja mā cī bu priekš me tu ne dē ļas.

Arī Valkas pamatskolēni piedalījās Torņu spēlēs, kur īpašu 
pacietību parādīja D.Tiščenko.

14.mar tā 5 Kār ķu 
pa  mat  sko las 
sko lē ni de vās 

uz Rī gu, kur no ti ka kon kur-
sa «Tor ņu spē les» un At klā-
tās in že nier zi nāt ņu olim pi-
ādes da līb nie ku ap bal vo ša-
na. Kār ķu pa mat sko las sko-
lē ni - Ed gars Skras tiņš, Mo-
ni ka Kaļ va, Il ze Skras ti ņa, 
Ul ri ka Kal ni ņa, Di na Ar ša-
no va pie da lī jās kon kur sā  
«Tor ņu spē les». 

Kon kur sa uz de vums bi ja 
iz man to jot spa ge ti ma ka ro-
nus un lī mi iz vei dot tor ni, 
kurš spēj no tu rēt 200 ml 
ūdens glā zi, jā iz vei do video, 
ku rā re dzams tor ņa tap ša-
nas pro cess. Ko pu mā ti ka ie-
sū tī ti 49 video. Ap bal vo ša-
nas pa sā ku mā ti ka ap bal vo ti 

pir mo trīs vie tu ie gu vē ji, žū-
ri ja bi ja iz vei do ju si 5 da žā-
das no mi nā ci jas, kas ko pā ar 
pir mo trīs vie tu ie gu vē jiem 
ti ka iz cel tas starp vis iem 
dar biem. Pa tei cī bas sa ņē ma 
arī pā rē jie kon kur sa da līb-
nie ki, ku ri bi ja ie ra du šies ap-
bal vo ša nas pa sā ku mā. 

Liels bi ja prieks par mū su 
ko man du, jo bi jām starp 
tiem, kas sa ņē ma no mi nā ci-
ju. Kār ķu pa mat sko las ko-
man du ap bal vo ja – par me-
to dis ki mērķ tie cī gu dar ba 
or ga ni zē ša nu un ra ci onā las 
tor ņa kon struk ci jas iz vei do-
ša nu. Pa sā ku ma no slē gu mā 
bi ja vo kā li priekš ne su mi un 
zi nāt nis ki eks pe ri men tā lais 
šovs. 

Kārķēnieši saņem apbalvojumu par dalību «Tor ņu spē lēs»

Kār ķu pa mat sko las 
audzēk ņi pie da lās 

kon kur sā «Tor ņu spē les»
Teksts un foto: Agi ja Plau ka, Kār ķu pa mat sko las sko lo tā ja

Izglītībā

Vid ze mes Augst sko la ko pā ar Val kas paš val dī bu 
vei dos starp tau tis ku stu di ju cen tru

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

23.martā Val kas no va da do mē paš val dī bas va dī tājs 
Vents Ar mands Krauk lis pa rak stī ja lī gu mu ar 
Vid ze mes Augst sko las rek to ru Ga ti Krū mi ņu. 

Vie no ša nās pa redz vei dot starp tau tis ku stu di ju cen tru, iz man-
to jot Val kas paš val dī bas ie strā des un pro jek tus, kas iz strā dā ti 
sa dar bī bā ar Lat vi jas-Igau ni jas in sti tū tu. Tas pa redz sa dar bī bu 
arī ci tos vir zie nos, ie sais to ties ES struk tūr fon du, Lat vi jas-Igau-
ni jas pār ro be žu sa dar bī bas un ci tu pro jek tu īs te no ša nā.

Vie no ša nās ar Vidzemes Augstskolu pa redz vei dot starp tau tis ku stu di ju cen tru, 
iz man to jot Val kas paš val dī bas ie strā des un pro jek tus, kas iz strā dā ti sa dar bī bā ar 
Lat vi jas-Igau ni jas in sti tū tu
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Kat ru pa va sa ri J.Cim zes Val kas 
mū zi kas sko la or ga ni zē tra di ci-
onā lās Cim zes mū zi kas die nas. 

Šo gad tās iz ska nēs 36.rei zi. Cim zes mū zi-
kas die nas ir vel tī tas lat vie šu pe da go ga, pir-
m ā lat vie šu tau tas dzies mu ap da ri nā tā ja un 
lat vie šu ko ru kul tū ras pa mat li cē ja Jā ņa Cim-
zes dzī vei un dar bī bai.

Val kas pa mat sko la aici na ve cā-
kus pie teikt 2008.ga dā un ag rāk dzi-
mu šos bēr nus mā cī bām 1.kla sē. Lū-

dzam pie tei ku mus ie sniegt līdz 2.jū ni jam, lai 
sav lai cī gi va rē tu uz sākt kla šu kom plek tā ci ju. 

Ie snie gu mu re ģis trā ci ja pie sko las sek re tā-
res (Ausek ļa ie lā 5) dar bdie nās no plkst. 9.00 
līdz 15.00 .Ie snie gu mu un bēr na dzim ša nas 
ap lie cī bas ko pi ju pie ņem no bēr na ve cā kiem 
vai aiz bil dņiem, uz rā dot pa si vai aiz bil dņa 
ap lie cī bu.

Pie sa kot bēr nu 1.kla sē, būs ie spē ja ie pa zī-
ties ar sko las no li ku mu, iek šē jās kār tī bas no-
tei ku miem, iz glī tī bas prog ram mām un vēr tē-
ša nas kār tī bu.

In for mā ci ja pa tāl r. 64707508. 

Aici na pie teikt bēr nus 
mā cī bām 1.kla sē

Izglītībā

Ie pa zī ša nās no dar bī bas 
6.kla šu sko lē niem Val kas 
ģim nā zi jā:

1.no dar bī ba – 26.marts plkst. 
17.30, gai dām sko lē nus un ve cā kus;

2.no dar bī ba – 8.ap rī lis plkst. 
16:.00, pa sā kums spor ta hal lē, līdz i 
spor ta ap ģērbs, ap avi;

3.no dar bī ba – 13.maijs plkst. 16.00, 
ak ti vi tā tes ko pā ar sko lē nu par la-
men tu.

Do ku men tu ie snieg ša na mā cī bām 
Val kas ģim nā zi jā – no 29.mai ja (do-
ku men ti: 6.kla ses lie cī ba un ve cā ku 
ie snie gums, ko rak sta pie ģim nā zi-
jas sek re tā res). 

Informācija 
proģimnāzistiem

Pa vi sam mū zi kas cie nī tā jiem tiks pie dā vā-
ti trīs kon cer ti. 

8.ap rī lī plkst. 14.00 J.Cim zes Val kas mū zi-
kas sko las zā lē no tiks Starp tau tis kais Zie meļ-
lat vi jas un Dien vid igau ni jas in stru men tā lo 
kvar te tu fes ti vāls, ku rā uz stā sies jaun ie mū-
zi ķi no Āda žu mū zi kas un māk slas sko las, 
Lim ba žu, Alūk snes, Val mie ras, Šau ļu, Rad vi-
liš ķu, J.Cim zes Val kas un Jā ze pa Me di ņa 
1.Rī gas mū zi kas sko las.

9.ap rī lī plkst. 15.00 Val kas pil sē tas kul tū-
ras na ma zā lē ska nēs J.Nor vi ļa Ma do nas mū-
zi kas sko las un J.Cim zes Val kas mū zi kas 
sko las stī gu or ķes tra priekš ne su mi di ri ģen ta 
Mār ti ņa Ber ga va dī bā. Or ķes tris at ska ņos ie-
vē ro ja mā un gā ru kom po nis ta B.Bar to ka un 
lat vie šu kom po nis tu mū zi ku, kā arī lat vie šu 
tau tas dzies mu ap da res un po pu lā ras mū zi-
kas skaņ dar bus. 

10.ap rī lī plkst. 17.30 J.Cim zes Val kas mū zi-
kas sko las pe da go gi un audzēk ņi aici na ap-
mek lēt ro man tis kās mū zi kas va ka ru, ku rā 
ska nēs Rie tum ei ro pas un lat vie šu kla sis kās 
mū zi kas kom po nis tu skaņ dar bi un dzies-
mas.

Aici nām ap mek lēt XXXVI Cim zes die nas 
un ša jā pa va sa ra lai kā gūt pa tī ka mas emo ci-
jas, ko ik vie nam var sniegt mū zi ka. 

Aici na 
ap mek lēt Cim zes 
mū zi kas die nas

Teksts: Ine se Leč ma ne

Že ton va kars – īpa ši gai-
dīts pa sā kums Val kas 
ģim nā zi jas 12.kla šu sko -

lē niem, audzi nā tā jiem, tu vi nie-
kiem un sko lo tā jiem.  Šo gad 
ģim nā zi jas 12.kla šu sko lē niem 
pa sā kums no ti ka 20.feb ru ārī. 
Lai snieg tu pa tī ka mas emo ci jas 
ska tī tā jiem un gū tu bau dī ju mu 
sev, mēs, to po šo ab sol ven tu «kla-
se», priekš ne su mus Val kas kul-
tū ras na mā vei do jām kā iz rā di, 
kas bal stī ta uz An tu āna de Sent-
Ek zi pe rī pa sa ku pie au gu ša jiem 
«Ma zais prin cis».

Va ka ra uz ve dums 12.kla šu 
sko lē niem, audzi nā tā jām Gu ni-
tai Gin drai un Gun trai Gaid laz-
dai, re ži so rei Evi jai Sma nei un 
sko lo tā jām An dri gai Loz dai un 
Vi ne tai Sku tā nei pra sī ja daudz 
ener ģi jas, pa cie tī bas un lai ka. Ie-
stu dē tā dar ba gal ve nās lo mas 
uz ņē mās Mār tiņš Jē kab sons (Li-
do tājs), Ger mans Ja kubs (Ma-
zais Prin cis) un Be āte Klo te (Tei-
cē ja). Uz ve du mā dar bo jās Ma-
zais Prin cis un Li do tājs, ku ri 
de vās ko pī gā at mi ņu ce ļo ju mā 
pa pla nē tām. Kat rai pla nē tai bi-
ja īpa ša te ma ti ka – kāds posms 

no mū su dzī ves: dzim-
ša na, bēr nu dārzs, sā-
kum sko la, pa mat sko la 
un vi dus sko la. Kat rā 
pla nē tā dar bo jās un da-
žā dus priekš ne su mus 
rā dī ja at se viš ķi sa da lī tas 
ra do šās gru pas, pro ti, 
sko lē ni ar vie no tām in-
te re sēm. Pla nē tu at spo-
gu ļo ju mi bi ja at šķi rī gi, 
ti ka vei dots ēnu šovs, 
ko pī ga dzies ma, etī de 
no sko las ik die nas, de jas 
un ci tā da vei da ra do ši 
priekš ne su mi. Pa sā ku-
ma iz ska ņā sko lē ni de jo-
ja po lo nē zi, pēc ku ras 
sa ņē mām sko las pie de-
rī bas sim bo lu že ton gre-
dze nu. Gre dze na sa-
ņem ša nas mir klis  un 
mo ti vē jo šās at zi ņas, kā 
arī ap vie no tās bal sis kop dzies-
mā Ger ma na kla vier spē les pa-
va dī ju mā, aiz kus ti nā ja gan ska-
tī tā jus, gan pa šus ska tu ves «ie-
ka ro tā jus».

Šis bi ja pa tī kams un emo ci ju 
ba gāts pa sā kums pirms sa sprin-
gtā ek sā me nu lai ka un sko las 

no slē gu ma. Ar pa da rī to dar bu 
va ram le po ties un da lī ties pa tī-
ka mās at mi ņās un pie re dzē, ku-
ra ra dās, esot uz ska tu ves un at-
tīs to ties pras mei dar bo ties ko pī-
gi. Ar Val kas ģim nā zi jas sud ra-
ba že ton gre dze nu pirk stā, va ru 
dro ši rak stīt pa tei cī bas vār dus 
re ži so rei Evi jai Sma nei, sko lo tā-

jām An dri gai Loz dai, Gu ni tai 
Gin drai, Gun trai Gaid laz dai, 
Vi ne tai Sku tā nei, sko las di rek to-
rei Li li tai Kreic ber gai, kā arī Val-
kas kul tū ras na mam par tel pām, 
gais mo tā jam un ska ņu ope ra to-
ram. 

Pal dies ska tī tā jiem par ovā-
ci jām! No vē lu veik smi nā ka-
ma jiem 12. kla šu sko lē niem! 

Že ton va kars aizvadīts ar Ek zi pe rī

Ž
Teksts: San ta Ādam so ne Foto: Zane Brūvere

Pasaka «Mazais princis» nekad nezaudēs aktualitāti - to pierādīja 12.klases 
skolnieki ar savu priekšnesumu Žetonu vakarā

Vij cie ma pa mat sko las 
sko lē nu ko man da šo-
gad pie da lī jās Vid ze-

mes sko lu sli do ša nas sa cen sī bās 
«Le dus gla di ato ri».

Sa cen sī bas no ti ka Vid ze mes 
olim pis ka jā cen trā, kur va ja-
dzē ja de mon strēt sa vas sli do ša-
nas pras mes un veik lī bu.

No sko las pie da lī jās vie na 
ko man da ar 3. un 4.kla ses sko-
lē niem, kas sa vā ve cu ma gru pā 
iz cī nī ja 3.vie tu. Pirm ā vie ta ti ka 
Lim ba žu vi dus sko lai, bet
2.vie ta Val mie ras sā kum sko lai.

Sko lē ni sa ņē ma pa sā ku ma spon so ru bal vas, kas sais tī tas ar Val mie ras pil sē tas ie-
pa zī ša nu. Bēr ni bez mak sas va rēs ap mek lēt Val mie ras mu ze ju, SI A «Val mie ras ūde-
ni» un «Sa jū tu ta ku». 

Vij cie mie ši iz cī na god al go tu vie tu 
Vid ze mes sko lu sli do ša nas sa cen sī bās

Teksts: Aī da Vī to la, 
Vij cie ma pa mat sko las di rek to re
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«Sāk šu ar to, kā da man ir iz-
glī tī ba. Es mu dzi mu si Nauk šē-
nu pa gas ta «Vi dus tē cē nos», mū-
su ģi me nei tā bi ja dzim tas mā ja. 
Ģi me nē bi jām tēvs, mā te un čet-
ri bēr ni. Mā cī jos Nauk šē nu pa-
mat sko lā, ku rā di rek tors bi ja 
Her berts Vē liņš. Ļo ti labs un ak-
tīvs. Kad zie mas va ka ros bēr ni 
gā ja uz Up ma las kal nu sli di nā-
ties ar ra ga vām, di rek tors gā ja 
līdz i un arī lai dās no lie lā kal na. 
Sko lo tā ji Nauk šē nos bi ja ļo ti la bi 
– El za Kal ni ņa, Ol ga Ru di ņa, zī-
mē ša nu mā cī ja māk sli nieks no 
Rū jie nas Jā nis Gal zons, viņš bi ja 
brī niš ķīgs glez no tājs. Man ļo ti 
pa ti ka pie vi ņa zī mēt, un tas at-
tīs tī ja ma nu ta lan tu. Un tā es 
aiz rā vos ar zī mē ša nu un glez no-
ša nu. Ma na mā te Eli za be te As-
pe re jau nī bā bi ja mā cī ju sies glez-
not Rī gā pie māk sli nie ka Val de-
mā ra To nes. Lo ģis ka bi ja iz vē le, 
bei dzot Nauk šē nu pa mat sko lu, 
– es de vos uz Rī gu un ie stā jos 
Ro zen tā la Māk slas vi dus sko lā. 
Ma nā kla sē mā cī jās glez no tā ji: 
In du lis Za riņš, Vi lis Ozols, Ro-
mis Bēms. Mā cī ties māk slas vi-
dus sko lā bi ja ļo ti in te re san ti, jo 
tur kā sko lo tā ji strā dā ja la bi 
māk sli nie ki, iz ci li glez no tā ji. Ra-
 sē ša nu mā cī ja ar hi tekts Ozo liņš, 
glez no ša nu Ha rijs Vel dre.

Bei dzot māk slas vi dus sko lu, 
mans ceļš ne ve da uz Māk slas 
aka dē mi ju. Ot ra ma na in te re se 
bi ja par spor tu, man ļo ti pa ti ka 
sports, mā cī jos Lat vi jas Spor ta 
pe da go ģi jas aka dē mi jā (to laik 
Fi zis kās kul tū ras in sti tū tā). To 
bei dzu pēc čet riem ga diem. Sā-
ku strā dāt par fi  zis kās kul tū ras 
(spor ta) sko lo tā ju Val kas 1.vi-
dus sko lā. Tā kā Spor ta aka dē mi-
ja ie li ka la bus pa ma tus, tad la bi 
pār zi nā ju spor ta no dar bī bas un 
stun das iz vēr tās in te re san tas. 
Kat ru ga du sko lā or ga ni zē jām 
fi z kul tū ras va ka rus – priekš ne-
su mos pa ma tā snie dzām vin-
gro ša nu, vei do jām pi ra mī das, 
ša jos jau ka jos va ka ros pie da lī jās 
arī de ju ko lek tī va da līb nie ki.

Par spor ta stun dām ir vēl kā-
da at mi ņa – spor ta lau ku mā pie 
sko las pēc stun dām ru nā jā mies 
ar gru pi ņu spor tis tu, sa ru nā ie-
sais tī jās arī ne lie la augu ma sko-
lēns Dai nis Du kurs, viņš man 

uz de vu da žā dus jau tā ju mus par 
spor tu. Pēc dau dziem ga diem 
mēs re dzam, ka pa dzi ļi nā tā in-
te re se vi ņam bi ju si jau bēr nī bā. 
Vē lāk Dai nis sa vu dzī vi sais tī jis 
ar Mur jā ņiem, mērķ tie cī gi se ko-
jis sa vam sap nim. Vai Lat vi jā ir 
kāds cil vēks, kurš ne zi na, kas ir 
Dai nis Du kurs un vi ņa dē li Mar -
tins un To mass? Do mā ju, ka nav. 
Arī es vien mēr prie cā jos par vi-
ņu dar bu un vei ku mu. 

Pa ra lē li fi z kul tū rai vi dus sko-
lā mā cī ju zī mē ša nu, ra sē ša nu, 
māk slas vēs tu ri. Ta jā lai kā no ti-
ka ra jo na, re pub li kas olim pi ā-
des. Lie la jās re pub li kas olim pi-
ādēs re gu lā ri no Val kas 1.vi dus-
sko las pie da lī jās čet ri pie ci bēr-
ni. Kat ru ga du di viem tri jiem 
bi ja god al go tās vie tas. 

At ce ros, ka bēr ni ar in te re si 
strā dā ja ra sē ša nas stun dās. Pa-
tei co ties tam, par ar hi tek tu iz-
mā cī jās Aivars Lā cis. Ta gad strā-
dā Tal sos. Sko lē niem pa ti ka arī 
māk slas vēs tu re. Spil gti at ce ros 
tā du ga dī ju mu: kā dā 2.stā va ka-
bi ne tā ko pā no dar bī bai bi ja sa-
lik tas di vas des mi tās kla ses. Ša-
jā stun dā no ti ka  māk slas dar bu 
de mon strē ju mi ar epi di as ko pu, 
ta ču kā jau tas dzī vē ne re ti ga-
dās – sko lā uz četr ām mi nū tēm 
pa zu da elek trī ba. Es lie la sa trau-
ku ma brī žos vien mēr iz ska tos 
pār mē ru mie rī ga, arī to reiz ne-
zi nā ju, ko ie sākt, ta ču to ne iz rā-
dī ju. Vis ap kārt lie la jez ga, ta ču 
brī dī, kad elek trī ba at kal pa rā dī-
jās, uz tā fe les bi ja ta pis sko lē na 
Gun ta Spru ku ļa māk slas darbs 
par tē mu «Kri tu šais eņ ģe lis ar 
šņab ja pu de li ro kā». Abas kla ses 
ne vis sme jas, bet bur tis ki rēc 
pil nā kak lā. Man sirds stā jās, bet 
ne viens mūs ne trau cē ja. Kopš 
tās rei zes es ne kad vairs epi di-
as ko pu stun dās ne iz man to ju.

Par kla ses audzi nā ša nu arī ir 
daudz spil gtu at mi ņu. Es mu au-
dzi nā ju si kla ses dau dzus ga dus. 
Lai no dro ši nā tu sek mes, sko lē-
nus da lī ja trīs gru pās: 1. – ku-
riem no teik ti jā mā cās la bi un tei-
ca mi, 2. – ku riem jā mā cās vi dē ji 
vai la bi un tei ca mi, 3. – ku ri ne-

drīkst pa likt ne-
sek mī gi. Pēc dau-
dziem ga diem va-
ru teikt, ka ma nās 
kla sēs ne bi ja ne-
sek mī go, man vi-s i 
bēr ni bi ja sek mī gi, 
jo kat rā kla sē bi ja 
la bu sko lē nu va do-
šās gru pi ņas, ku ri 
cen tās un pa lī dzē-
ja tiem bēr niem, 
ku riem tik la bi ne-
gā ja ar mā cī bām. 
Šī la bo sko lē nu va-
do šā gru pa pa ras ti 
bi ja arī ak tī vis ti, 
kas bie ži aiz stā ja 
audzi nā tā ju kla ses 
stun dās, bi ja rei ze, 
kad pi onie ru pār-
vē lē ša nas sa pul ci 
va dī ja Li li ta Kau li-
ņa (Kreic ber ga), 
Ilo na Šķet re un 
Ive ta Ika le. Sko las 
di rek tors Lai mo-
nis Bušs sē dē ja 
kla ses bei gās, mei-
te nes va -dī ja sa-
pul ci, viss klu si, 
mie rī gi, es ar lie-
lu no ka vē ša nos 
ie nā cu kla sē, bet viss bi ja vis la-
bā ka jā kār tī bā. Tā- pēc sa ku – man 
vien mēr bi ja audzi nā mās kla ses, 
ku rās nav ne kār tī bu un ne sek-
mī go, jo ak tī vis ti vien mēr pa lī-
dzē ja tikt ga lā ar vi su. 

Spil gti at ce ros sa vu audzēk ni 
Ro lan du On ten so nu, kurš bi ja 
tik jauks un ši ve rīgs. Ja kaut kur 
ne bi ja kār tī bas un pui ši tai sī ja 
blē ņas, es pa sau cu Ro lan du un 
sa ku: «Re, ne kār tī ba, aiz ej un 
pa sa ki, lai vis iem mu tes ciet.» 
Viņš aiziet, ie liek lie lā ka jam ru-
nā tā jam pa ausi... un ie vieš pil nī-
gu klu su mu!  Do mā, ko gri bi, 
bet kār tī ba ti ka pil nī bā no dro ši-
nā ta. 

Vai rā ki jau ki un ak tī vi sko lē-
ni pa li ku ši prā tā no pē dē jiem 
sko las ga diem – In gus Gra sis, 
An dris Ša val gins, Vi ta Ābo li ņa, 
Evi ta Dau gu le!

Arī ko lē ģi – vis i sko lo tā ji bi ja 

iz ci li, pra sī gi pret se vi un sa-
viem sko lē niem. 

Sko las de ju ko lek tī vu va dī ju 
1960.ga dā, šai ga dā iz ga ta vo-
jām Nī cas tau tas tēr pus ar vis-
iem skais ta jiem vai na giem, 
pie da lī jā mies kon kur sā, tā re-
zul tā tā iz cī nī jām tie sī bas pie-
da lī ties 1.Sko lē nu dzies mu un 
de ju svēt kos. Pie da lī jā mies kon-
kur sā un laik rak stā «Cī ņa» ti ka 
ie rak stīts, kas Val kas 1.vi dus sko-
lai ir ļo ti skais ti tēr pi.  

Tā das tās at mi ņas!
Vē lē jums sko lai 95 ga du ju bi-

le jā: lai sko lai vien mēr bū tu sko-
lē ni, ku ri arī pēc dau dziem ga-
diem to sauc par SA VĒ JO!»

Sko las vār dā sa ku pal-
dies ha riz mā tis ka jai sko lo-
tā jai Val dai Fjo do ro vai par 
sa ru nu, kas ta pa Val kas 
ģim nā zi jas Sko lo tā ju is ta-
bā 2015.ga da 16.mar tā. 

Teksts: An dri ga Loz da, Val kas 
ģim nā zi jas di rek to res viet nie ce
Teksts: no personīgā arhīva

Par Valkas ģimnāziju - Valda Fjodorova

Valda Fjodorova 1957.gada 26.augustā Valkā

24.ap rī lī plkst. 19.00 
Val kas pil sē tas 
kul tū ras na mā so -

ci ālās kam pa ņas par at bil dī gu 
pār ti kas pa tē ri ņu «Beidz spē lēt 
pār ti kas cir ku!» ie tva ros tiks 
de mon strē ta do ku men tā lā fi l-
ma «Lai mes eko no mi ka».

«Vien tu ļi cil vē ki ne kad nav 

lai mī gi, un glo ba li zā ci ja ra da ļo-
ti vien tu ļu pla nē tu,» sa ka ak tī-
vis te un fi l mas au to re Van da na 
Ši va (Van da Shi va). Fil mas cen t-
rā lā ass ie zī mē mūs die nu glo bā-
lās krī zes – kli ma ta pār mai ņas, 
te ro ris mu, fi  nan šu kra hu, sa vi-
jot tos ar ļo ti per so nī giem stās-
tiem, par cil vē kiem, ku ri jū tas 
de pre sī vi un tuk šās pa tē rē tā ju 
sa bied rī bas no māk ti. Ie mesls? 

Glo bā lo kor po rā ci ju ra dī ta pa-
sau le, ku rā pir ma jā vie tā vien-
mēr ir peļ ņa un pa tē ri ņa pa lie li-
nā ša na, ne vis cil vēks. Un kāds 
tam ir ri si nā jums? Lo ka li zā ci ja. 
At grie ša nās pie kop ie nu sa bied-
rī bas, ku rā cil vē ki zi na, kā klā jas 
kai mi ņam un pār ti ku ie gā dā jas 
pie tu vu mā dzī vo jo šā zem nie ka, 
ne vis liel vei ka lā.» Kam pa ņu or-
ga ni zē bied rī ba Lat vi jas Plat for-

ma at tīs tī bas sa dar bī bai (LA-
PAS) ko pā ar tās bied riem vi des 
or ga ni zā ci ju «ho mo ecos:» un 
«Lat vi jas Zem nie ku fe de rā ci ju». 
Ki no se anss ir bez mak sas. 

Plašāka informācija par 
kampaņu atrodama biedrības 
«homo ecos:» interneta mājas 
lapā: www.homoecos.lv . 

De mon strēs fi l mu «Lai mes eko no mi ka»
Teksts:Lī ga Pan da lo ne

Tur pi nām rak stu sē ri ju par Val kas 
ģim nā zi jas pe da go giem sa da ļā «Val -
kas ģim nā zi jai 95» 

Par to, kā di bi ju ši aiz va dī tie ga di Val kas 
1.vi dus sko lā un kā di spil gti no ti ku mi ie spie-
du šies at mi ņā, uz sa ru nu aici nā ju cie nī ja mo 

zī mē ša nas, ra sē ša nas un spor ta sko lo tā ju 
Val du Fjo do ro vu. Pro tams, vie nā rak stā nav 
ie spē jams ie kļaut vi sus sko lo tā jas pie dzī vo tos 
no ti ku mus sko lā, pa li ku ši ir ti kai spē cī gā kie 
zib šņi, kas kā krā sai ni trie pie ni ik die nas au-
dek lā krā so sko lo tā jas šo die nu.
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Dar bo jo ties ko pā dau dzus ga dus 
ar Aus ma kun dzi, aiz mir stas 
grū tums un vār di – ne va ru, nav 

ie spē jams. Var ti kai ap brī not sir mo kun dzi, 
ku ra pēc aizie ša nas pen si jā sā ka it kā jaun u 
dzī vi – sa tu rī gu, pie pil dī tu. No Tur nas pus-
es nā ku si un vai rāk kā piec des mit ga dus 
Val kā no dzī vo ju si, pie rā dī ja, ka arī se ni oru 
ve cu mā var uz sākt un pa veikt lie las lie tas. 
Viens no lie lā ka jiem dzī ves iz ai ci nā ju miem 
ir bi jis pie da lī ša nās Rakst nie ku sa vie nī bas 
li te rā ra jos kur sos un dra ma tur ģi jas meis-
tar dar bnī cā, kā re zul tā tā pirms pie ciem ga-
diem ta pa pir mais dze jo ļu krā jums «Ar 
sau li sir dī». Grā ma tas ie va dā au to re sa ka: 
«Gūs tu sirds mie ru un gan da rī ju mu, ja sa-
vas do mas un jū tas uz rak stu. Tā ir ma na 
tik ša nās ar pa gāt ni un šo die nu, pie skar ša-
nās sa vām sak nēm, at kal re dzē ša nās ar 
drau giem un ļau dīm, ku rus dzī vē vairs ne-
kad ne sa tik šu.

 Ma nā sir dī nav at vē lē ta vie ta ļau nām 
do mām. Jū tu pa sau lē ne ga tī vas emo ci jas 
ne ie lai žu.»

Daudz jaun us drau gus un do mu bied rus 
Aus ma at ra da jaun no di bi nā ta jā Val kas no-

va da li te rā ra jā ap vie nī bā. Ar lie lu ie in te re-
sē tī bu un ak tī vu dar bī bu Aus ma pie da lī jās 
pirm ā kop krā ju ma «Ri tums» vei do ša nā. Bet 
uz šķil tā dzirk ste le ne ap dzi sa un sā kās ak tī-
va ma te ri ālu vāk ša na par sa vas dzim tas 
vēs tu ri. 2014.ga da Zie mas svēt kos Aus mas 
kun dzes ra di sa ņē ma ne no vēr tē ja mu dā va-
nu – ap ko po ju mu grā ma tas for mā tā. Līdz-
te kus šim dar bam no ti ka eso šo dze jo ļu, lu-
gu vēr tē ša na un vē tī ša na, jaun u sa ce rē ju mu 
ra dī ša na ot ra jam krā ju mam, ku ram va ja-
dzē tu iz nākt ša jā ju bi le jas ga dā.

Aus ma ir ļo ti pa tei cī ga sa viem drau giem 
un at bal stī tā jiem vie nā no dzī ves grū tā ka-
jiem brī žiem pa gā ju ša jā ru de nī. Smel dze 
sir dī ir par to, ka šo brīd ne var ie sais tī ties 
Val ka se ni oru dra ma tis kā ko lek tī vā dar bā, 
jo te āt ra spē lē ša na sa gā dā ja lie lu prie ku un 
gan da rī ju mu. Sa trau kums ir arī par to, kā 
va rēs aiz braukt un rū pē ties par sa vu, ar Jā-
ni ko pā iz lo lo to, dār zu Bēr ze ze rā. Bet dzī vē 
jau tā ir ie kār tots, ka vis am savs laiks un 
sa va vie ta.

Ga di skrien ne ap tve ra mi ātr i, un mēs 
vis i no ve co jam. Es no vē lu vis iem no ve cot 
tik skais ti, kā tas ir iz de vies mū su no vad-
nie cei.

Val kas no va da li te rā rā ap vie nī ba 

uz ai ci na vi sus in te re sen tus, Aus mas 
drau gus un ra dus uz ko lē ģes 85.dzim-
ša nas die nas pa sā ku mu Val kas kul tū-
ras na ma ma za jā zā lē 23.ap rī lī plkst. 
18.00. Svi nē sim svēt kus ko pā! 

Pēc aizie ša nas pen si jā sāk 
jaun u, pie pil dī tu dzī vi

Teksts un foto: Mā rī te Ma go ne, Val kas no va da li te rā rās 
ap vie nī bas pro jek tu va dī tā ja 

Šo gad jau nums – pir ma jā  
die nā – 30.ap rī lī pulk sten 11.00 
no tiks prak tisks se mi nārs par 
me žu kop ša nu, kai tēk ļiem, sli-
mī bām u.c. lie tām, kas ir ne-
pie cie šams zi nāt ik vie nam me-
žu īpaš nie kam un  ap saim nie-
ko tā jam. Se mi nārs no tiks sa-
dar bī bā ar Me žu kon sul tā ci ju 
pa kal po ju mu cen tru un fi r mu 
Met sa Fo rest. Pēc tam ko pīgs 
lau nags pie Spi ģu alas. 

Pēc pus die nā Kār ķos jau ie-
ra dī sies maz pul cē ni no vi sām 
Val kas no va da sko lām, kā arī 
šo gad da lī bu pa sā ku mā jau 
pie tei ku si Ama tas pa mat sko la 
un jaun ie ši no Ap es. Ie priek šē-
jā va ka rā, kā jau tra di ci onā li, 
ie ra dī sies arī Rī gas Teh nis kās  
uni ver si tā tes stu den ti, lai nā-
ko ša jā die nā va dī tu Za ļo ko ka 
dar bnī cu un pie da lī tos Ko ka 
au to sa cen sī bās. Šo gad ie ce rēts, 
ka stu den tu skaits būs vēl kup-
lāks, jo pie vie no sies arī Lat vi-
jas Uni ver si tā tes Ķī mi jas un 
Bio lo ģi jas fa kul tā tes stu den ti, 
lai pē tī tu ku kai ņus Ku kai ņu 
vies nī cā, da bu Lus tiņ dru vā un 
do tos le ģen dai pa pē dām – 
mek lē tu sēr avo tus. At sau co ties 
ie dzī vo tā ju ie ro si nā ju miem, 
arī šo gad ik vie nam būs ie spē ja 
do ties pār gā jie nā uz Bez di be-
ņa eze ru gi da pa va dī bā, pēc 
tam ko pī ga va ka rē ša na pie 
uguns ku ra «Vēl zem nie ku» pa-

gal mā.
Me ža die nu  svi nī ga at klā-

ša na 1.mai jā pulk sten 9.00 pie 
Kār ķu pa gas ta pār val des. Šo-
gad Me ža die nu dar bi, gal ve-
no kārt, no tiks Lus tiņ dru vā un 
Ķi res upes kras tā, Se das upes 
kras tā pie Spi ģu alas, pie Cep-
ša eze ra, spe ci ālis tu va dī bā no-
tiks da žā das da bas iz pē tes. Pa-
gas ta cen trā strā dās SI A «La bie 
ko ki» ar bo ris ti. Pa vi sam dar bi 
ri tēs vien lai cī gi vai rāk ne kā 10 
ob jek tos.

Kā jau tas tal kā pie nā kas – 
pēc ko pī ga dar ba, būs ko pī ga 
mal tī te un at pū ta, kur katrs 
va rēs sev at rast ko in te re san tu 
un aiz rau jo šu – no tiks arī 4.
Ko ka au to sa cen sī bas Kār ķos.  
Ik viens aici nāts ga ta vot ko ka 
au to un pie da lī ties sa cen sī bās, 
ku rās šo gad vis tā lāk aiz brau-
ku šā re zul tā ta uz rā dī tā jam būs 
īpa ša bal va – brau ciens uz Bri-
se li. Ie ce rēts, ka pa sā ku mā pie-
da lī sies arī EP de pu tā te Ine se 
Vai de re, ku ra arī  pa sniegs šo 
bal vu sa cen sī bu uz va rē tā jam. 
Bal vas sa ņems vi sās sa cen sī bu 
kla ses pir mo trīs vie tu ie gu vē-
ji, ta ču kā ie priek šē jās sa cen sī-
bas lie ci na - pats no zī mī gā kais 
ir azarts un dzī ves prieks, kas 
val da vi su sa cen sī bu lai ku.

Me ža die nu pa sā ku mu va-
dīs un ko ka au to sa cen sī bas 
ko men tēs ra di o Skon to prog-
ram mu va dī tājs Val dis Mel de-
ris. 

Vis as die nas ga ru mā dar bo-
sies Viļ ņa Ka zā ka un stu den tu 
va dī bā Za ļā ko ka dar bnī ca. 
Jau nums būs Al nī ša na miņš, 
kas tur no tiks – uz zi nā siet pie-
da lo ties pa sā ku mā. Ap ska tā-
mas būs da žā das iz stā des. Ik-

viens tal kas da līb nieks aici nāts 
uz tal ku ņemt mēr in stru men-
tus, lai pie da lī tos lie la jā Mēr in-
stru men tu iz stā dē. Mēr in stru-
men ti var būt vis da žā dā kie sā-
kot no li ne āla, bīd mē ra, ba ro-
met ra līdz pū ram u.c. se nām 
ie rī cēm. Eks po nā tu iz vē le brī-
va, lai li do do mas zel ta spār-
niem un ba gā ta iz tē le! In te re-
san tā ka jiem eks po nā tiem pa-
re dza mas pār stei gu ma bal vas! 

Ik vie nam pa sā ku ma da līb-
nie kam būs ie spē ja pār bau dīt 
sa vu veik lī bu un dros mi aiz-
rau jo šās spor tis kās ak ti vi tā tēs 
– pār bau dot sa vus spē kus al pī-
nis ma ak ti vi tā tēs un lo ka šau-
ša nā. No pulk sten 12.00 Rū ķa 
Da bas bo dī tē būs ie spē jams 
no pirkt lau ku la bu mus.

Pa sā ku mu kup li nās un va-
ka rā bal li Kār ķu tau tas na mā 
spē lēs Mā ris Slo ka un gru pa 
«Klai do nis».

Bū siet mī ļi gai dī ti Kār ķos 
ra že ni strā dāt un ko pī gi at pūs-
ties! Pie mums, kā jau tra di ci-
onā li – pēc la bi pa da rī ta dar ba, 
būs la ba at pū ta. Nā ciet un aici-
niet līdz i ra dus, drau gus un ģi-
me ni! Tal ku tū risms – šis ir jē-
dziens, ko kār ķē nie ši cen šas 
ie di bi nāt pirm ie Lat vi jā. Pirm-
ie zva ni par da lī bu tal kā ir jau 
no Bal viem un Bri se les, mēs 
ce ram, ka iz do sies! Ik viens bū-
siet gai dīts Kār ķos strā dāt, sa-
kopt vi di, ak tī vi at pūs ties un 
ko jaun u uz zi nāt! Pal dies vis-
iem sa dar bī bas par tne riem at-
bal stī tā jiem – nak šņo ša na un 
ēdi nā ša na vis iem būs bez mak-
sas. Viss no tiks par prie ku da-
bai un cil vē kiem! Se ko jiet in-
for mā ci jai! 

Bū siet gai dī ti Me ža die nās Kār ķos
Teksts:San dra Pils kal ne

30.ap rī lī un 1.mai-
jā Kār ķos no tiks 
12.Me ža die nas. 

Kā vien mēr būs tra di ci onā lās 
lie tas, bet ne trūks arī pār stei-
gu mu.

Sie vie tes tiek aici nā tas veikt 
krū šu iz mek lē ju mus tu vāk sa-
vai dzī ves vie tai – Ve se lī bas 

Centrs 4 mo bi la jā ma mog rā fā, kas Val-
kā ie ra dī sies 16.ap rī lī.

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

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

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

Ar ģi me nes vai ār stē jo ša ār sta no rī-
ko ju mu – iz mek lē jums mak sā EUR 
2,85. Ar ģi me nes ār sta vai ār stē jo ša ār-
sta no rī ko ju mu, ku ram NAV lī gu mat-
tie cī bu ar Na ci onā lo ve se lī bas die nes tu 
– PAR MAK SU. Pie raksts no tiek pa 
tele fo niem 67142840 un 27866655 (lū-
gums sa ga ta vot per so nas ko du un tele-
fo na nu mu ru). 

Sī kā ka in for mā ci ja www.ma mog-
ra fi  ja.lv vai uz e-pas tu in fo@ma mog-
ra fi  ja.lv v

Mo bi lais 
ma mog rāfs Val kā

Ap rī lī Vid ze mes slim nī cas 
po li klī ni kā Val kā pa cien tus 
trīs rei zes pie ņems ķi rurgs 

An drejs Blum bergs, pa vie nai rei zei – 
en do kri no lo ģe Bai ba Jē ge re un fi  zi kā-
lās un re ha bi li tā ci jas me di cī nas ār ste  
Ine se Gai ķe.

In for mā ci ja par kon krē to spe ci ālis-
tu pie ņem ša nas lai kiem un pie teik ša-
nās – po li klī ni kas re ģis tra tū rā Val kā, 
tālr.: 64722307. 

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

Val kas po li klī ni kā 
pie ņems iz brau ku ma 

spe ci ālis ti

Ar sauli sirdī - tāda ir Ausma Kurpniece
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Tu vo jas skrie ša nas se ri āla 
«Op ti mists» pa va sa ra kār ta!

Val kas no va da ie dzī vo-
tā ju vi dū ie cie nī tā 
skrie ša nas se ri āla «Op -

ti mists» 2015.ga da pa va sa ra kār-
ta sāk sies 23.ap rī lī. Kā ie rasts 
ak tī vās at pū tas cie nī tā ji gai dī ti 
ce tur tdie nās no plkst. 14.30 līdz 
plkst. 18.30 me žā pie es trā des, 
aiz skul ptū ras «Kok lē tājs». 

Se ri ālā tiek aici nā ti pie da lī-
ties ne ti kai ak tī vie spor tis ti – 
skrē jē ji, bet arī nū jo tāji un ģi me-
nes ar bēr niem. Kā jau kat ru ga-
du, arī šo gad būs tau tas kla se 
tiem, ku ri ne skrien sa vai no teik-
ta jai ve cu ma gru pai at bil sto šu 

dis tan ci, bet gan tik, cik pats vē-
las un spēj!

Būs arī smalk mai zī tes un sil-
ta tē ja!
1. kār ta – 23.ap rī lī;
2. kār ta – 30.ap rī lī;
3. kār ta – 7.mai jā;
4. kār ta – 14.mai jā;
5. kār ta – 21.mai jā;
6. kār ta – 28.mai jā.

Sa cen sī bu se ri ālu or ga ni zē 
un va da Val kas no va da do me ar 
uz ai ci nā tiem ties ne šiem.

Sī kā ka in for mā ci ja no li ku mā: 
http://val ka.lv/spor ta-pa sa ku-
mu-re zul ta ti/ 

Teksts: Kris tī ne Ka ro le, Spor ta un jau nat nes lie tu da ļas va dī tā ja

Tās no lūks ir vei ci nāt ve se lī-
gu dzī ves vei du un sniegt prak-
tis kus pa do mus ie dzī vo tā jiem, 
lai ma zāk bū tu jā sli mo, lai cil-
vēks jus tos prie cīgs, dzī vo tu il-
gāk un ie gū tu jaun as ve se lī bai 
un lab sa jū tai no de rī gas at zi ņas. 

Iz stā dē so li pa so lim pie as to-
ņiem sten diem būs ie spē jams ie-
pa zī ties ar in for mā ci ju – ko cil-
vēks pats spēj da rīt sa vas ve se lī-
bas la bā, lai iz tik tu bez me di ka-
men tiem un slim nī cas.  

Ap mek lē jot iz stā di, va rē siet 
pār bau dīt asins spie die nu, plau-
 šu til pu mu, sirds dar bī bu, no-
teikt ho les te rī na un cu ku ra lī-
me ni asi nīs, no teikt tau ku pro-
cen tu ķer me nī, sa ņemt ple cu 
jos las anti stre sa ma sā žu, pār-
bau dīt bio lo ģis ko ve cu mu.  Lū-
gums – tiem, kas vē lē sies no teikt 
cu ku ra lī me ni asi nīs, vis maz di vas 
stun das pirms ana lī zes no do ša nas 
– ne ēst!

Būs ie spē jams ap ru nā ties ar 
ār stiem, kas sniegs jums vēr tī-
gus pa do mus, kā arī ar pā rē jiem 
iz stā des dar bi nie kiem, kas ir ve-
se lī ga dzī ves vei da en tu zi as ti, 
da žā du pro fe si ju pār stāv ji, ku ri 
ša jā pro jek tā dar bo jas brīv prā tī-
gi – bez at al go ju ma.

Uz tik ša nos 6.ap rī lī Val kas 
pil sē tas kul tū ras na mā! Aici-
nā ti vis i, arī jaun ie ši! Lai arī ģi-
me nes ar bēr niem jus tos la bi, iz-
stā des ap mek lē ša nas lai kā dar-
bo sies Bēr nu stū rī tis.

Ap mek lē tā jiem vis i ve se lī-
bas iz stā dē pie dā vā tie pa kal-
po ju mi ir bez mak sas. 

Pa pild in for mā ci ja: 29388984 
(Mi kus).

At gā di nām, ka kat ru ot ro treš-
die nu (1., 15.ap rī lī), «Ju mis» tel pās, 
Rī gas ie lā 12a, plkst. 18.00 no tiek 
Ve se lī bas klu bi ņa tik ša nās ar lek ci-
jām, vin gro ša nu (plkst. 17.30) vai 
ma sā žu, kā arī de gus tā ci ju. 

In ter ak tī vā iz stā dē 
sniegs pa do mus 

ve se lī bas sa gla bā ša nai 
Teksts: Mi kus Me zī tis, fi zio te ra peits, «Lat vi jas ve se lī bas mi si ja» val des lo cek lis
 un Val kas Ve se lī bas klu bi ņa «Jauns Sā kums» va dī tājs

6.ap rī lī, at zī mē jot Pa sau les Ve se lī bas die nu, Val kas pil-
sē tas kul tū ras na ma lie la jā zā lē lai kā no plkst. 11.00 
līdz plkst. 15.00 no tiks in ter ak tī vā Ve se lī bas iz stā de, 

ku ru or ga ni zē bied rī ba «Lat vi jas Ve se lī bas Mi si ja» un Val kas 
un Val mie ras ve se lī bas klubs «Jauns sā kums». Pa sā ku mu at bal-
sta Val kas no va da do me un Sep tī tās die nas Ad ven tis tu drau dze.

21.feb ru ārī Val kā no ri-
si nā jās Val kas kau-
sa iz cī ņa ša ha ātr-

spē le, kur 3.kār tā ar 10,5 pun-
ktiem uz va rē ja Gun tars Bon dars, 
ot ra jā Vi lems Su ur so o – 9,5 pun-
kti un tre šais Ul dis Mui ža rājs – 9.
pun kti.

28.feb ru ārī un 1.mar tā Val gā 
no ti ka Igau ni jas Zie mas spor ta 
spē les. Kā īpa šie vie si ša ha sa cen-
sī bās pie da lī jās arī Val kas no va da 
ko man da, iz cī not 2.vie tu (23 pun-
kti) sep ti ņu ko man du kon ku ren-
cē. Uz va rē ja ko man da no Ih vi ar 
23,5 pun ktiem, sa vu kārt 3.vie tā 
ie rin do jās ko man da no Tar tu –  
21,5 pun kti. Šīs sa cen sī bas ti ka rī-
ko tas ko man dām, kat rā spē lē ja 5 
da līb nie ki – di vi vī rie ši, vie na sie-
vie te, jaun ie tis un jaun ie te līdz 16 
ga du ve cu mam.

Val kas ko man dā spē lē ja Mā ris 

Ko ops – 4 pun kti un 3.vie ta pie 
sa va gal di ņa, An dis Strum pe – 
5,5 pun kti un 1.vie ta, Ine ta Ru ti na 
– 5,5 pun kti un 1.vie ta, Ar turs Le-
vic kis – 4 pun kti un 3.vie ta, Lās-
ma Bod nie ce – 4 pun kti un 3.vie-
ta.

7.mar tā Val kā 22.rei zi no ti ka 
Gu nā ra Prie dī ša at ce res tur nīrs. 
Sa cen sī bās pie da lī jās 14 spē lē tā ji 
no Val kas, Val mie ras, Val gas un 
Stren čiem. Sa cen sī bu lī de ris Mā-
ris Ko ops ie gu va 1.vie tu, uz va rot 
vi sus tur nī ra pre ti nie kus. Ot ra jā 
vie tā ie rin do jās An dis Strum pe – 
10 pun kti, tre ša jā - Vik tors Mar-
kuss – 9,5 pun kti (Val mie ra).

Skol nie ku tur nī rā pir mo vie tu 
ar 6 pun ktiem ie gu va Ju ris Jan-
čev skis, ot rais Mi hails De la tin-
čuks – 6 pun kti, tre šais – Ar turs 
Si liņš – 4 pun kti. 

Ša ha zi ņas
Teksts un foto: Vse vo lods Du dzin skis

Valkas novada šahisti piedalījās Igaunijas ziemas sporta spēlēs

Svēt dien, 15.mar tā Val kas ģim-
 nā zi jas spor ta hal lē vis as die nas 
ga ru mā no ri si nā jās no va da at-
klā tais čem pio nāts bad min to nā 
un šaut ri ņu me ša nā.

Šaut ri ņu me ša nā star tē ja 36 
da līb nie ki no Val kas, Vij cie ma 
un Val mie ras. 

Vī rie šiem 1. vie tu ar 419 pun-
ktiem ie gu va val cē nie tis Nau ris 
Bod nieks, 2.vie ta ar ie gū tiem 
345 pun ktiem val mie rie tim Kri-
šam Lu žin skim un 3.vie tā ar 332 
pun ktiem ie rin do jās Jē kabs 
Jaun sla vie tis.

Sie vie šu kon ku ren cē 1.vie ta 
ar 377 pun ktiem – Lie nei Bab rei, 
2.vie ta ar 333 pun ktiem Vēs mai 
Sel gai un 3.vie ta ar 280 pun k-
tiem – In gai Kār kli ņai.

Pār stei gu ma bal vu kā la bā-
kais sko lēns ie gu va Krišs Lu žin-
skis, la bā kā skol nie ce – Dār ta 
Loz da.

Bad min to nā pie da lī jās ap 40 
da līb nie ku no Tar tu, Val gas, Sa-
las pils, Vij cie ma un Val kas.

Vien spē lēs vī rie šiem uz va rē-
ja Dā vis Loz da, aiz se vis at stā jot 

igau ņu spor tis tu Ti mo To ol un 
3.vie tā – Vja čes lavs Bas kovs.

Sie vie šu vien spē lēs tri um fē ja 
val cē nie te Dār ta Loz da, 2.vie tā 
– Po li na Bas ko va un 3.vie tā – Al-
la Pu del ko.

Sie vie šu du bult spē lēs 1.vie ta 
– Lī vai Kras ti ņai un Dār tai Loz-
dai, 2.vie ta – Ane tei Zun tei un 
Tat ja nai Dvor ņi kai, 3.vie ta – Al-
lai Pu del ko un Po ļi nai Bas ko-
vai.

Du bult spē lēs vī rie šiem uz va-
rē ja Dā vis un Dār ta Loz das, 2.
vie tā – Ju ris Krū miņš un Sal vis 
Loz da, 3.vie tā – Alek sandrs Bo-
že ņec kis un Vja čes lavs Bas kovs.

Jauk ta jās du bult spē lēs 1.vie ta 
– Dār tai un Dā vim Loz dām, 2.
vie ta – Al lai Pu del ko un Kai dor 
Ro osi ma e, 3.vie ta – Sal vim Loz-
dam un Ane tei Zun tei.

Nā ko ša jā ga dā ie ce rēts bad-
min to na tur nī ru rī kot di vas die-
nas.

Pal dies vis iem, ku ri pie da lī-
jās!

Re zul tā ti: http://val ka.lv/
spor ta-pa sa ku mu-re zul ta ti/ 

No slē dzies Val kas 
no va da at klā tais 

čem pio nāts bad min to nā 
un šaut ri ņu me ša nā

Teksts: Kris tī ne Ka ro le, Spor ta un jau nat nes lie tu da ļas va dī tā ja Foto:  Jā nis Ko ops

Godam nopelnītās medaļas var būt arī garšīgas

Sportā
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Abos kon kur sos aici nām pie teik ties 
ma zos dzie dā tā jus no Val kas no va da 
(da līb nie ku skaits nav ie ro be žots). Kon-
kur sā «Cā lis 2015» var pie teikt da līb-
nie kus līdz 5 ga du ve cu mam (ie skai tot), 
bet ma zo vo kā lis tu kon kur sā «Vis i put-
ni skais ti dzied 2015» – da līb nie kus līdz 
8 ga du ve cu mam (ie skai tot). Da lī bas 
mak sa kon kur sos EUR 2, ko var sa-
mak sāt Val kas pil sē tas kul tū ras na ma 
ka sē kat ru dar ba die nu no plkst. 8.00 
līdz 20.00.

Kon kur su mēr ķis ir vei ci nāt pirms-
sko las ve cu ma bēr nu un jaun āko kla šu 
sko lē nu mu zi kā lo spē ju at tīs tī bu. Kat-
ram kon kur san tam pēc brī vas iz vē les jā-
sa ga ta vo 1 dzies ma, kas at bilst dzie dā tā-
ja ve cu mam un balss spē jām. Dzies mu 
var dzie dāt gan a ca pel la, gan mū zi kas 
in stru men tu vai fo no gram mu pa va dī ju-
mā. Ma zo vo kā lis tu dzie dā ša nu, mu zi-
ka li tā ti un vo kā lās do tī bas vēr tēs pro fe-
si onā la žū ri ja. Vis i ma zie dzie dā tā ji sa-

ņems dip lo mus un pie mi ņas bal vas. 
Aici nām ve cā kus un mū zi kas sko lo-

tā jus pie teikt ma zos kon kur san tus līdz 
8.ap rī lim, aiz pil dot pie tei ku ma an ke tas 
(tās var le jup lā dēt Val kas no va da mā jas 
la pā www.val ka.lv vai sa ņemt elek tro-
nis ki, no sū tot pie pra sī ju mu uz e-pas tu 
li ga.snu ka@val ka.lv).

Kon kur sa die nā no plkst. 10.00 ma-
za jiem dzie dā tā jiem būs no dro ši nā ti 
mē ģi nā ju mi un kon kur sa ap ska ņo ša-
na. 

Uz tik ša nos Val kas pil sē tas kul tū ras 
na mā! 

Teksts: Lī ga Šnu ka

Val kas no va da ma zo vo kā lis tu 
kon kur si «Cā lis 2015» un 

«Vis i put ni skais ti dzied 2015»

No Zie meļ vi dze mes ar hī vā at ro dams 1925.ga dā 
ie sū tīts Val kas 1.pa mat sko las sko lē nu Ed ga ra Ķi kā-
na, Zen tas Pen ces, Al fre da Pē ter so na, Ar vī da Run-
gu ļa, Alī das Tur mes, Mil das Sta bi ņas, El vī ras Zir-
nes u.c. fol klo ra vā kums Val kas ap kār tnē.

Sa ni tu Rein so ni da ļa mū su la sī tā ju jau pa spē ju ši 
ie pa zīt kā grā ma tas «Me ža mei tas» au to ri. Grā ma ta 
vēs ta par 12 sie vie šu pie dzī vo to me žos un pur vos 
pēc ka ra ga dos, kad no ri si nā jās na ci onā lo par ti zā-
nu pre to ša nās kus tī ba oku pā ci jas va rai. 

Vi sus val cē nie šus un Val kas no va da ie dzī vo tā-
jus, ku rus in te re sē kul tūr vēs tu re, laip ni aici nām 
17.ap rī lī plkst. 11.00 uz Val kas bib li otē ku. 

Bib li otē ku ne dē ļa 
Val kas bib li otē kā

Teksts: Gin ta Dub rov ska, bib li otē kas di rek to re

No 13.ap rī ļa bib li otē kā būs ap ska tā ma grā ma tu 
iz stā de «Ko la sa bib li ote kārs». Bib li ote kā ra pro fe si-
ja uz liek pie nā ku mu la sīt da žā du li te ra tū ru, bet kā-
das grā ma tas ir aiz kus ti nā ju šas Val kas bib li otē kas 
bib li ote kā res uz zi nā siet, ap mek lē jot šo iz stā di. Sa-
vu kārt 24.ap rī lī La sī tā ju ap kal po ša nas no da ļā no-
tiks pa sā kums «Mai ze dvē se lei» ar ie lū gu miem. 
Ot ro ga du tiek or ga ni zēts pa sā kums mū su bib li-
otē kas čak lā ka jiem la sī tā jiem un bib li otē kas at bal-
stī tā jiem. Vi ta mī nu kok tei li no jaut riem un iro nis-
kiem pan tiem dā vi nās dzej nieks Ha rijs Krū ze.

Bēr nu li te ra tū ras no da ļā vis as ne dē ļas ga ru mā 
spē lē sim spē li «Bib li otē kas Ali as». Jaun ie šiem, sa-
da lo ties pār os vai ko man dās, būs ie spē ja spē lēt 
vār du skaid ro ša nas spē li par bib li otē kas te ma ti ku.

Tā pat bib li otē kas ne dē ļā uz sāk sim arī Val kas 
bib li otē kas so ci ālo tīk lu ak ci ju. Bib li otē ka jau kā du 
lai ku ak tī vi ro sās gan por tā lā drau giem.lv, gan Fa-
ce bo ok un mikro blo go ša nas viet nē Twitter. Sa snie-
dzot no teik tu se ko tā ju skai tu kat rā no so ci āla jiem 
tīk liem, iz lo zē sim pār stei gu ma bal vas. 

Aici na ie pa zīt Lat vie šu 
fol klo ras krā tu vi

Teksts: Lī ga Me žu le, gal ve nā bib li ote kā re

18.ap rī lī plkst. 13.00 Val kas 
pil sē tas kul tū ras na mā 
no tiks Val kas no va da 

ma zo vo kā lis tu kon kur si «Cā lis 2015» 
un «Vis i put ni skais ti dzied 2015».

17.ap rī lī Val kas bib li otē kā vie so sies 
Lat vie šu fol klo ras krā tu ves (LFK) 
dar bi nie ki Sa ni ta Rein so ne, Aigars 

Liel bār dis u.c., lai ie pa zīs ti nā tu ar LFK di gi tā lo 
ar hī vu ga ra man tas.lv. LFK ir Lat vi jā lie lā kais fol-
klo ras vāk ša nas, uz gla bā ša nas un pub li cē ša nas 
centrs. Di gi tā la jā ar hī vā gla bā jas rok rak sti, fo to-
ma te ri āli, ska ņu un video ie rak sti. 

No 20. līdz 25.ap rī lim vi sā Lat vi jā no tiks 
ik ga dē jā Bib li otē ku ne dē ļa. Arī Val kas 
bib li otē kā ša jā ne dē ļā no tiks da žā di 

pa sā ku mi un iz stā des.

Kultūras dzīvē

Iz stā dē ap lū ko ja mi V.Ele ran da zī mē-
ju mi un As pa zi jas dze jo ļi, kas vei do 
sav star pē ju di alo gu starp da žā dos lai-
kos dzī vo jo šiem māk sli nie kiem. Vie no-
jo šā do mu stī ga mūs die nī ga jā uz tve res 
di apa zo nā – māk sli nie ku pār dzī vo ju-
mu pa le te no smel dzes līdz uz va ras 
gan da rī ju mam.

Māk sli nieks Va levs Ele rands lie lis ki 
pār val da zī mē ju ma teh ni ku. Vi ņa pro-
fe si onā lais ap lie ci nā jums ir kla sis kā zī-
mē ju ma teh ni ka. V.Ele ran da zī mu ļa vai 
krī ti ņa pie skā riens pa pī ram pār šķeļ šo-
die nas lai ka re ali tā tes plū du mu, tā ie-
ne sot sa vos dar bos pār pa sau lī go, iz-
kop to lai ka tē lai nī bu. Kat ru vi ņa dar bu 
caur strā vo ale go ri jas un pār stei dzo ši 
pa ra dok si. Tā vei do jot ap brī nas vēr tu 
emo ci onā lu pār dzī vo ju mu, ku ru pa-
stip ri na smal ko lī ni ju vi ju mi.

Abu ra do šo per so nī bu emo ci onā lais 
lā diņš ir kā spē ka avots ik vie na ska tī tā-
ja ra do šam ga ram.

At gā di nām, ka 16.mar tā ap ri tē ja 
150 ga di kopš dzi mu si dzej nie ce, vie-
na no iz ci lā ka jām per so nī bām Lat vi-
jas kul tūr vēs tu rē – As pa zi ja (El za Ro-
zen ber ga).

2014.ga dā pa va sa rī pēc Kul tū ras mi-
nis tri jas dar ba gru pas Rai ņa un As pa-
zi jas ju bi le jas ga da īs te no ša nai ie ro si nā-
ju ma Na ci onā lā kul tū ras pa do me vie-
no jās 2015.ga du pa slu di nāt par Rai ņa 
un As pa zi jas ju bi le jas ga du, ro si not 
valsts, paš val dī bas un ne val stis kās or-
ga ni zā ci jas ie sais tī ties tā no ri sē ar ini ci-
atī vām, plā no jot un īs te no jot pa sā ku-
mus un ci tas ak ti vi tā tes Rai ņa un As pa-
zi jas per so nī bu un vi ņu ra dī tā kul tū ras 
man to ju ma ak tu ali zē ša nai. Rai ņa un 
As pa zi jas 150 ga du ju bi le ja ir ie tver ta 
UNES CO svi na mo die nu ka len dā rā. 

Teksts: Aivars Ik še lis, iz stā des ku ra tors 

Būs ap ska tā ma As pa zi jas 
150.ju bi le jai vel tī ta iz stā de

No 16.ap rī ļa līdz 29.mai jam 
Val kas pil sē tas kul tū ras na-
ma pirm ā stā va pe lē ka jā zā-

lē (Emī la Dār zi ņa ie lā 8) būs ap ska tā-
ma Val kas Starp tau tis kās māk slas un 
kul tū ras bien nā les «Dzī ve» Va le va 
Ele ran da (Igau ni ja) dar bu iz stā de «Se-
šas re mi nis cen ces par As pa zi ju». 



 Nr. 65 2015.gada 26.martā14

Vārds un ska ņa – vār du var 
mē ģi nāt sa prast un sa just, sa-
dzir dēt. Ska ņa vai in to nā ci ja sa-
ru nā bie ži vien spē lē iz šķi ro šu 
lo mu un tā ne kad ne me lo... di-
alogs starp ska ņu un no zī mi. 
Mēs spē lē ja mies ar bur tu al fa bē-
tu un ska ņu gam mām, starp vī-
rie ti un sie vie ti, starp at tie cī-
bām.

Dzej nieks caur sa viem dze jo-
ļiem da lās sa vas dvē se les un 
sirds tu vī bā, mī les tī bā, sā pēs un 
pār do mās, jū tās un emo ci jās, sa-
vā īpa ša jā un uni kā la jā pa sau les 
re dzē ju mā, kas ir at klā ta un in-
tī ma vib rā ci ja, tā pat kā mū zi ka 
kā dvē se le, kas uz plauk stas tiek 
pa snieg ta tiem, ku ri ir iz sal ku ši 
pēc pa tie su ma un at klā tī bas.

Rē zi ja Kal ni ņa sa ka: «Do mā-
ju, ka kat ram, kurš la sa dze ju ir 
bi ju ši brī ži, kad la sot dze ju, šķiet 
dzej nieks ir ie lū ko jies mū su 
sirds stū rī šos un no rak stī jis tās 
slēp tā kās il gas un jū tas. Mēs gri-
bam da lī ties ar tiem dze jo ļiem, 
kas ir uz ru nā ju ši mū su sir dis.

«Brī dis pēc va ka ri ņām» – tas 
ie sā kās pie ma nis mā jās, kad pēc 
va ka ri ņām mēs ar drau giem pa-
ņē mām no grā mat plauk ta dze-
jas grā ma tas un la sī jām viens 
ot ram, da lo ties sa vā dzī ves iz jū-
tā, kas at spo gu ļo jas dze jā. Mēs 
Jūs aici nām klau sī ties dze ju un 
ļaut sir dij pie da lī ties cil vē ku in-

tī mā ka jā sirds sa ru nā – dze jā, 
kas ir vis kon cer tē tā kā dzī ves 
esen ce vār du for mā. Di alo gā 
starp di vām in ti mi tā tes for mām 
– mū zi ka un dze ja. Tā ir šī va ja-
dzī ba pēc in ti mi tā tes un tā das 
sirds at kai li nā tī bas. Jā, lai kam 
vārds «in ti mi tā te» ir vis pre cī zā-
kais,» tā Rē zi ja Kal ni ņa rak stu ro 
sa vu ie ce ri par dze jas va ka riem, 
ku ros vi ņa da lī sies ar tiem dze-
jo ļiem, kas uz ru nā ju ši vi ņas pa-
šas sir di.

Dze ja Rē zi jai Kal ni ņai vien-
mēr bi ju si sva rī ga. Vi ņa to la sa 
kā vie nat nē, tā ko pā ar drau-
giem. Tie ši vi ņas vīrs – di ri ģents 
Ainārs Ru bi ķis – bi jis tas, kurš 
ie ro si nā jis šo klau sī tā ju lo ku pa-
pla ši nāt. Arī prog ram mas no-
sau kums «Brī dis pēc va ka ri-
ņām» sa vā zi ņā ir ļo ti per so-
nisks.

«Man ir di vas vā jī bas. Vie na 
ir tai sīt ēst, ot ra ir la sīt dze ju. 
Mums iz vei do jās tā di va ka ri ko-
pā ar drau giem, kad es at kal bi-
ju no pir ku si kā du jaun u dze jas 
grā ma tu, pēc va ka ri ņām ņē mu 
šo grā ma tu un la sī ju dze ju. Vie-
nā brī dī Ainārs ie ro si nā ja, ka es 
to va rē tu da rīt arī pla šāk,» stās ta 
Rē zi ja Kal ni ņa.

Val kā dzir dē sim Da ces Mi cā-
nes-Zā lī tes dze ju, va rē sim no-
vēr tēt tās ār kār tī gi lie lo lat vis ko 
stip ru mu un traus lu mu rei zē. 
Rē zi ja Kal ni ņa būs ko pā ar iz ci-
lo kok lē tā ju Lai mu Jan so ni. «Vi-
ņa ļo ti pie stāv Da ces dze jai, tie ši 
vi ņa, vi ņas kok le, vi ņas iz pil dī-
jums un arī tas spēks, kas no vi-
ņas nāk,» pa už ak tri se.

Sa vā zi ņā šī dze jas prog ram-
ma ie zī mēs arī Rē zi jas Kal ni ņas 
at grie ša nos Lat vi jā pēc No vo si-
bir skas trīs ga du pe ri oda. Ru de-

nī vi ņa at kal būs uz Dai les te āt-
ra ska tu ves.

Stun du pirms pa sā ku ma būs 
ie spē ja ie gā dā ties, bau dīt un de-
gus tēt da žā du vei du vī nus.

Bi ļe tes uz pa sā ku mu mak sā 

5, 7 un 10 eiro. Bi ļe šu ie priek-
špār do ša na kul tū ras na mā pie 
de žu ran ta kat ru dar ba die nu no 
plkst. 8.00 līdz 20.00, kā arī Bi ļe-
šu Pa ra dī zes ka sēs un www.bi-
le su pa ra di ze.lv 

Kon kurss tiek rī kots ar mēr ķi 
vei ci nāt Val kas no va da jaun ie šu 
ra do šās iz paus mes, paš ini ci atī-
vu un po pu la ri zēt jaun ie šu brī-
vā lai ka pa va dī ša nas ie spē jas.

Kon kur sā aici nā ti pie teik ties 
jaun ie ši 13 – 25 ga du ve cu mā. 
Priekš ne su mā jā ie vē ro «Po pie-
las» žan ra no sa cī ju mi, iz vē lē tais 
māk sli nieks jā at da ri na ar ho reo-
grā fi  jas, tēr pu, gri ma un ak se su-
āru pa lī dzī bu. Priekš ne su mā 
ne drīkst būt var dar bī gas ainas. 
Ir aiz liegts iz man tot ugu ni, pēc 
uguns dro šī bas no tei ku miem. 

Kat ru priekš ne su mu vēr tēs 
kon kur sa žū ri ja uz stā ša nās lai-
kā, vēr tē jot at da ri nā ša nas pras-

mi (vi zu ālā un tēr pu lī-
dzī ba, kus tī bas, ak se su-
āri, lī dzī ba ar ori ģi nā lo 
iz pil dī ju mu), kva li tā ti 
un emo ci ona li tā ti. No-
tiks arī ska tī tā ju bal so-
jums par ska tī tā ju sim-
pā ti jas bal vas ie gu vē ju. 
Bal vas sa ņems trīs pēc 
žū ri jas vēr tē ju ma la bā-
kie priekš ne su mi.

Pa pil dus in for mā ci ja 
rak stot uz e-pas tu il ze.
kras ti na@val ka.lv vai 
zva not uz tālr. nr. 
29472781.

Pie teik ša nās līdz 
2015. ga da 10. ap rī lim, 
uz e-pas tu jau nat ne@
val ka.lv no sū tot: 

kon kur sa da līb nie-
ka vārds uz vārds vai 
da līb nie ku gru pas no-
sau kums (un vār di, uz-
vār di); dzies mas ori ģi-
nā la iz pil dī tā ja vai gru pas un 

dzies mas no sau kums; vie ta no 
ku rie nes ir kon kur sa da līb nie-

ki; tāl ru ņa nu murs un e-pa sta 
ad re se. 

Kultūras dzīvē

Val kas no va da do me 
sa dar bī bā ar Val kas 
Jaun ie šu do mi 2015.

ga da 18.ap rī lī Val kas pil sē tas 
kul tū ras na mā or ga ni zē kon-
kur su «Po pie la». 

Val kas no va da jaun ie šus aici na 
pie da lī ties kon kur sā «PO Pie la»

Val kā vie so sies ak tri se Rē zi ja Kal ni ņa 
un kok lē tā ja Lai ma Jan so ne

Svēt dien, 26.ap rī lī plkst. 
18.00 Val kas pil sē tas 

kul tū ras na mā vie so sies ak tri-
se un re ži so re Rē zi ja Kal ni ņa 
un kok lē tā ja Lai ma Jan so ne ar 
dze jas un mū zi kas cik lu «Brī-
dis pēc va ka ri ņām».

Teksts: XXX

Teksts:Lī ga Pan da lo ne
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Ne zars bez koka var,
Ne koks bez saviem zariem –
tā debess mācīja,
tā zeme lēma.

(V.Kaltiņa)

Val kas no va da Dzim tsa rak stu 
no da ļā no 16.02.2015. līdz 

15.03.2015. re ģis trē ti:

7 bērni – 3 meitenītes – Daniela, Līga 
Krista, Enija Anna un 4 puisīši – Mar-

tins, Miks, Martins un Leo Aleksandrs.

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Val kas no va da do mes At tīs tī bas 
un plā no ša nas no da ļa ir vei-
ku si Val kas pil sē tas Cim zes 

un Me ža ka pu vie tu iz vie to ju ma di gi ta-
li zā ci ju. 

Ka pu vie tu ap zi nā ša na tiek veik ta, lai 
no skaid ro tu mi ru šo pre cī zu ap gla bā ša-
nas vie tu un ap zi nā tu jaun u ka pa vie tu 
pie eja mī bu. Tas ir veikts, bal sto ties uz in-
for mā ci ju, kas pie eja ma uz kap ak me ņiem 
vai ka pu plāk snēm ar sa la sā mu mi ru šā 
vār du.

Ja uz ap be dī ju ma vie tām nav kap ak-
me ņa vai ka pu plāk snes ar pa rei zu un 

sa la sā mu mi ru šā vār du,
Val kas no va da do me lūdz Val kas pil-

sē tas Cim zes un Me ža ka pos ap gla bā to 
pie de rī gos, sniegt in for mā ci ju Val kas 
no va da do mes At tīs tī bas un plā no ša nas 
no da ļā, ie ro do ties per so nī gi Be ve rī nas 
ie lā 3, Val kā, 12.ka bi ne tā, lai uz ka pu 
plā na sa ga ta ves vai ko pī gi ap mek lē jot 
da bā Cim zes un Me ža ka pus, va rē tu pa-
rā dīt mi ru šā ap be dī ša nas vie tu. 

Jau tā ju mu ga dī ju mā, lū dzu sa zi nā-
ties ar Te ri to ri jas plā no tā ju In ga ru Si li-
ņu. Kon tak tin for mā ci ja: e-pasts in gars.
si lins@val ka.lv, tāl ru nis 64707490, mo bi-
lais tāl ru nis 26526090. 

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)

Val kas pil sē ta
Andis Bērziņš 01.04., Gunārs Sproģis 
02.04., Sergejs Pinajevskis 03.04., Jad-
viga Kvasova 04.04., Zinta Aleksejeva 
06.04., Vija Batalauska 06.04., Māra 
Kārkliņa 07.04., Ilmārs Jaunozols 
08.04., Elga Bavina 09.04., Tatjana Ra-
sicka 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., Ar-
nolds 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 Po-
tagina 19.04., Ādolfs Bondars 19.04., Ra-
mona 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 So-
rokina 25.04., Diāna Kuplā 28.04., Jeka-
terina Avote 28.04., Olga Ivanova 28.04., 
Velina Hazova 28.04. Jānis Zandersons 
29.04.

Ēr ģe mes pa gasts
Māris Bošs 3.04., Harijs Vīksne 
13.04., Inta Mežule 13.04., Gita 
Plūmīte 26.04.

Kār ķu pa gasts
Māra Savicka 09.04., Guntis Beldavs 
13.04., Guntis Podiņš 18.04.

Val kas pa gasts
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.

Vij cie ma pa gasts
Judīte Eglīte 11.04., Māra Brolīte 
15.04., Feofanija Hitrova 15.04., Jānis 
Cers 27.04.

Zvār ta vas pa gasts 
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.) 

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

«Val kas Novada Vēstis»
 Valkas novada pašvaldības

 informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.

Tirāža: 4300 eks.

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,

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

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

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes 

sabiedrisko att iecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707489

e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

Iespiests tipogrāfi jā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafi ka: Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

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

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

 Aizvadīti mūžībā
Val kas no va da Dzim tsa rak stu no da ļā 

no 16.02.2015. līdz 15.03.2015. 
re ģis trē ti:

6 mirušie – Antamsons Fjodors (1938.), 
Bērziņš Andis (1960.), Doncovs Mihails 
(1954.), Krikuns Valerijs (1950.), Pē-
tersone Zenta (1932.), Prauliņš Atis 
(1933.).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

Val kas brīv da bas es trā dē 
23.mai jā plkst. 22.00 no-
tiks vē rie nī ga de ju iz rā-

de. Div des mit se ši iz ci lā kie Lat vi-
jas  jaun ie šu de ju ko lek tī vi ar 1000 
de jo tā jiem iz de jos se nā Tā la vas no-
va da «Pa va sa ra nakts mis tē ri jas» 
par ga du sim tos sa gla bā tām ģi me-
nis kām tra dī ci jām un se nās Val kas 
pus es pa va sa ra ie ra šām. Tas būs 
stāsts, kā sau lei rie tot, pa va dām 
Jur ģus un caur nakts mi to lo ģis-
kiem pie dzī vo ju miem sa gai dām 
sau llēk tu ko pā, jo, sau lei le cot, būs 
Val kas lie lais lo pu tir gus, kas no-
slēg sies ar iz prie cām Blu su kro gā.

No zī mī gas epi zo des iz spē lēs 
Smil te nes vi dē jās pa au dzes de ju 
ko lek tīvs «Ie vi ņa».

Pus nak tī sāk sies za ļum bal le ko-
pā ar gru pu «Kreic bur gas zi ķe ri».

Bi ļe šu ce nas:
Vie nam cil vē kam 7 EUR, pa sā-

ku ma die nā 10 EUR; pen si onā riem 
un cil vē kiem ar īpa šām va ja dzī-
bām 5 EUR; ģi me nes bi ļe te (4 cil vē-
ki) 20 EUR; drau gu bi ļe te (10 cil vē-
ki) 50 EUR. Bez mak sas ie eja bēr-
niem līdz 12 ga du ve cu mam. 

Vai rāk in for mā ci jas: www.val-
ka.lv; www.vis it.val ka.lv

Iz de jos se nā Tā la vas no va da 
«Pa va sa ra nakts mis tē ri jas»

Teksts: Aivars Ik še lis

Teksts: In gars Si liņš

Veic Cim zes un Me ža ka pu 
vie tu iz vie to ju ma di gi ta li zā ci ju
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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!

• 27.martā plkst. 17.00 lielajā 
zālē – XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku ieskaņu 
koncerts. Ieeja – ziedojums.
• 27.martā no plkst. 10.00 līdz 
14.00 TLMS telpā (ieeja – no pa-
galma) un aušanas pulciņa telpā 
– Vislatvijas akcija «Satiec savu 
meistaru!». Dažādas aušanas 
tehnikas. 
• 28.martā no plkst. 12.00 līdz 
16.00 TLMS telpā (ieeja – no pa-
galma) un aušanas pulciņa telpā 
– Vislatvijas akcija «Satiec savu 
meistaru!». Dažādas aušanas 
tehnikas.
• 28.martā plkst. 16.00 lielajā 
zālē – Valkas un Valgas ama-
tiermākslas kolektīvu koncerts 
«Satikšanās pavasarī». Ieeja – 2 
eiro, skolēniem – 1 eiro.
• 6.aprīlī plkst. 10.00 Lugažu 
laukumā – pasākums «Otrajās 
Lieldienās».
• 6.aprīlī plkst. 12.00 pie kultūras 
nama – Tradicionālais Lieldienu 
Zaķa skrējiens – pārgājiens (re-
ģistrēšanās no plkst. 11.00 pie 
Valkas pilsētas kultūras nama).
• 6.aprīlī no plkst. 11.00 līdz 
15.00 lielajā zālē – «Veselības 
izstāde». Ieeja – brīva.  
• 18.aprīlī plkst. 13.00 lielajā 
zālē – Valkas novada mazo vo-
kālistu konkursi «Cālis 2015» un 
«Visi putni skaisti dzied 2015». 
Ieeja – 1 eiro.
• 18.aprīlī plkst. 19.00 lielajā 
zālē – POPiela un diskotēka Val-
kas novada jauniešiem. Ieeja 1 
eiro. 
• 22.aprīlī plkst. 14.00 lielajā 
zālē – XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku dalīb-
nieku atlases koru konkurss; 1. 
kārta.
• 24.aprīlī plkst. 19.00 lielajā 
zālē –dokumentālā fi lma «Laimes 
ekonomika». Ieeja – brīva. 
• 26.aprīlī plkst. 18.00 lielajā 
zālē – R.Kalniņa un L.Jansone 
programmā «Brīdis pēc vaka-
riņām». Ieeja – 5, 7, 10 eiro. Biļešu 
iepriekšpārdošana.

Val kas pil sē tas kul tū ras 
na ma pasākumi

Zvār ta vas pa gas ta bibliotēkā

Ēr ģe mes pa gas tā

• 4.aprīlī plkst. 12.00 – «Lieldienu zaķu 
skrējiens». Starts Ērģemes pieturā, fi nišs pie Tur-
nas tautas nams, pēc tam Līvijas un Mārtiņa 
Lieldienu zupa un pagasta bērnu dramatiskā ko-
lektīva teatralizēts uzvedums «Raganiņu nedie-
nas»:

plkst. 14.00 – Ērģemes pagasta iedzīvotāju 
vaļasprieku ikgadējās izstādes «Nebēdnīgās 
krāsas» atklāšana. Izstādi varēs apmeklēt līdz 
20.aprīlim;
plkst. 19.00 – Ērģemes pagasta Galda spēļu 
čempionāta uzvarētāju apbalvošana un pa-
gasta pašdarbnieku teatralizēts uzvedums 
«Kāzas», pēc tam balle kopā ar grupu «Kreisais 
pagrieziens».

• 25.aprīlī plkst. 19.00 – Mūsdienu deju grupu 
salidojums – koncerts «Deju virpulis 4», pēc tam 
balle kopā ar grupu «Rolise».

• 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 bib-
liotēkas 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 piedalīša-
nos, čaklāko lasītāju sumināšanu un ieskatu Val-
kas bibliotēkas vēstures kadros. Ieeja ar ielūgu-
miem.

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

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

• No 1. līdz 15.aprīlim – izstāde «Dāņu pasaku 
lielmeistaram H.K.Andersenam – 210».
• No 1. līdz 8.aprīlim – izstāde «Brāļi, brāļi, Lie-
la diena, Kur kārsim šūpolīt’s?» Radošo darbu 
konkurss «Lieldienas!».
• No 1. līdz 15.aprīlim – krustvārdu mīklas 
«GRĀMATA!» minēšanas laiks: atzīmējot Starp-
tautisko bērnu grāmatu dienu 2.aprīlī.
• 18.aprīlī plkst. 11.00 – bērnu rīts pirmsskolas 
un sākumskolas vecuma bērniem «Mazos dzijas 
kamoliņos satītas ir pasaciņas...».

• 28.mar tā plkst. 19.00 – kon certs «Dzies ma ma-
nai pa au dzei», va da Nor munds Ja ku šo noks;
plkst. 22.00 – bal le, spē lē gru pa «Ka ra kums».
• 5.ap rī lī plkst. 12.00 – Liel die nu pār gā jiens ar 
fo to orien tē ša nos.
• 25.ap rī lī no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 – Krā-
mu tir gus. 
• 30.ap rī lī un 1.mai jā – Me ža die nas.
• Tau tas na ma ka mīn zā lē: 

līdz 25.ap rī lim – fo to iz stā de «Viens, di vi, trīs»;
līdz 30.ap rī lim – kār ķē nie šu rok dar bu iz stā de.

Kār ķu pa gas tā

Vijciema pa gas tā

• No 30.marta līdz 30.ap-
rīlim – kolekcionāres Guntas 
Aluki krāsaino šallīšu iz-
stāde.
• No 30.marta līdz 30.ap-
rīlim – kolekcionāra Roberta 
Skujas auto modelīšu iz-
stāde.
• No 30.marta līdz 6.aprīlim 
–izstāde veltīta angļu rakst-
niekam 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 iz-
stāde veltīta veselības dienai 
«Kūpošais aksesuārs – ciga-
rete».
• 2.aprīlī plkst. 10.00 – Liel-
dienu olu krāšošanas darb-
nīca un Lieldienu kartīšu 
izstāde.

• 6.aprīlī – Lieldienu pasākums «Oliņ, čmoliņ Liel-
dieniņ»:

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!».

Lugažu muižā

• 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 fl orbolā (1999.g. 
dz. un jaunāki) Valkas ģim-
nāzijas sporta hallē.
No 11. līdz 12.aprīlim – Val-
kas novada čempionāts ātr-
spēlēs šahā Valkas novada 
BJSS.
• 12.aprīlī – Petanka čempi-
onāts Ērģemē.

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

Sportā

• No 28.marta līdz 10.maijam 
Valkas novada mākslinieku dar-
bu izstāde «Vieglāk nesanāks».

Valkas novadpētniecības 
muzejā

• 6.ap rī lī – Ot rās Liel die nas vi sai ģi me nei:
plkst. 11.00 – Vij cie ma pa mat sko las te āt ra ko-
lek tī va iz rā de «Gud rī bas grā ma ta». Re ži so re Gi-
ta Du de le, Kon kurss ma za jiem so lis tiem «Vij-
cie ma cā lis 2015»;
plkst. 12.10 – Mul ti pli kā ci jas fi l mu prog ram ma. 

• 11.ap rī lī plkst. 16.00 – Vi jas vār da die nas svi-
nī bas. Pie da lās TDA «Vi ja» (Rī ga), «Dzie ti» (Bren-
gu ļi), «Sud ma li ņas» un «Mež ābe le» (Val ka), «Sa-
nā cē ji» un «Amat nie ki» (Smil te ne), jauk tais ko ris 
(Gau jie na), «Ron do», «Vi jo lī tes» un Vij cie ma pa-
mat sko las 3. – 6.kla šu de ju ko lek tīvs (Vij ciems).
Prog ram mā: dzies mu un de ju vi ja, gais mas tilts, 
va ka ri ņas upes kras tā pie uguns ku ra, tau tas 
dzie dā ša na un sa dan co ša na un Vi jas vār da die-
nas bal lī te.
• 25.ap rī lī plkst. 19.00 – Val mie ras Drā mas te āt-
ra ak tie ru gru pa «Že rā ri» (Imants Strads, Emīls 
Zil berts, Ģirts Rā viņš) ar prog ram mu «Lie tus-
sargs mums vis iem viens».


