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Piektden,

Akcija – svētki «Kad Valkā ienāk ceriņi»

25.maijāValkas
pilsētānoslēgsies
akcija–svētki«Kad
Valkāienākceriņi».

A

Svētki, kur varēs pasmieties,
izdejoties, tirgoties un atpūsties

tnākot pavasarim, mostas daba un arī ļaudis
paliek rosīgāki pēc garās ziemas. Kad palu ūdeņi
būsaiztecējušiunsāksziedētceriņi,ērģemiešiaicina
visusnovadaiedzīvotājusunviesus2.jūnijāĒrģemes
pagastaTurnascentrāuz«IIINovadasvētkiem»–Val
kas pilsētas, Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un
Zvārtavaspagastuiedzīvotājutalantukonkursu.

Šo projektu re
Svētki sāksies plkst.17.00 ar improvizētu gājienu, kurā
alizē Valkas no
piedalīsies pārvalžu vadītāji, kultūras darba organiza
vada dome un Valkas
tori, sešas pašvaldību komandas (dalībnieku skaits katrā
pilsētas kultūras nams, komandā neierobežots). Turnas tautas namā ikvienam būs
sadarbojoties ar profesi iespēja iepazīties ar ērģemiešu vaļasprieku izstādi.
onāliem māksliniekiem
Plkst.17.30 sāksies «Talantu konkurss», kuram koman
un fotogrāfiem, Valkas das ir sākušās gatavoties jau ziemā. Kā mājas uzdevums
Mākslas skolu, pilsētas tiek gatavoti pieci priekšnesumi: pašvaldības vizītkarte,
teritorijas apsaimnieko oriģināla dziesma, reklāmas klips, humoreska vai anekdote,
šanas nodaļu, floristi «popielas» popūrijs. To visu vērtēs un punktus piešķirs
Rudīti Gromuli, Valkas žūrija, kuras sastāvā būs viens izvirzītais dalībnieks no ka
novada Centrālo bibli tras komandas un svētku rīkotāju pieaicinātie neatkarīgie
otēku, Tautas lietišķās eksperti. Pēc komandu apbalvošanas ceremonijas būs
mākslas studijas (TLMS) zaļumballe, kurā spēlēs grupa «Sestā jūdze».
«Saulīte» dalībniecēm
No plkst.15.00 darbosies tirdziņš, kurā aicinām
un izklaidējoši muzikā piedalīties čaklos rokdarbniekus, amatniekus, zemniekus
lo apvienību «ŽERĀRI». un uzņēmējus, izrādot un prezentējot savas amatu pras
Akcijas ietvaros pare mes, piedāvājot savus ražojumus, kulinārijas un kondi
dzēts savākt naudas zie torijas izstrādājumus. Tirgotājiem pieteikties pie Ērģemes
dojumus Lugažu skvēra pagasta Turnas tautas nama vadītājas Līgas Kramas pa mob.
ceriņu stādījumu izvei tel.26419724 vai e  pastu turnatn@valka.lv līdz 25.maijam.
dei (pēc izstrādāta pro
Tie būs svētki, kur varēs pasmieties, izdejoties, tirgot
jekta).
ies un atpūsties gan pagasta ļaudis, gan tuvāki un tālāki
Akcijas norises pro ciemiņi. v
jektā plānotās izstādes:
Svētkurīkotājuvārdā– LīgaKrama,
Valkas kultūras namā –
TLMS «Saulīte» darbu
Ērģemes pagasta Turnas tautas nama vadītāja
izstāde (tekstīlijas – ceri
ņu ziedu toņi Ziemeļvi
dzemes šatieru segās, lielajos lakatos, audumos),
Ulda Čamana personālizstāde «Tukšuma savād
nieks» (gleznas, kolāžas, 21.gs.modernā glezniecī
ba), Valkas floristu darbu izstāde, Valkas Mākslas
krusts, uz tā zelta bite
skolas studijas darbu izstāde «Zīda batikojumi –
martā Rīgas pilī «Pašvaldību ģer – tāds ir Kārķu ģerbo
ceriņi», foto izstāde «Valkas ceriņi»; Valkas nova
boņu svētkos» ģerboņus saņēma desmit nis, kas simbolizē ga
da Centrālajā bibliotēkā – izstāde «Ceriņi dzejā,
Latvijas novadi un Kārķu pagasts. Tā ir rīgas vērtības, stipras
prozā un izziņu grāmatās». Ceturtdien, 24.maijā
Valsts prezidentaAndra Bērziņa iedibināta tradīcijas,
strādīgu
plkst.19.00 Valkas pilsētas kultūras nama lielajā
tradīcija, kas katram Latvijas iedzīvotājam
mu
un
videi
draudzī
zālē viesosies Jērcēnu dzejas teātris ar literāri mu
liekpadomātparšīssimbolikasnozīmību.
gu
saimniekošanu
pa
zikālu uzvedumu «Kamēr vien tauriņi lūdz…».
«Tieši šobrīd, kad pasaule ir tik mainīga, svarīgi
gastā.
Zilā
krāsa
lieci
Režisore – Ginta Gailīte. Ieeja – par ziedojumiem.
ir katram pagastam un novadam izvēlēties savu
25.maijā plkst.19.00 Valkas pilsētas kultūras nama
piederības zīmi,» svētku uzrunā sacīja Valsts pr na par Igaunijas piero
bežu un tā ir arī cerību krāsa – mēs dzīvojam ar
lielajā zālē jautru un muzikālu dzirksti akcijas –
ezidents Andris Bērziņš.
svētku noslēgumā sniegs muzikāli izklaidējošās
Ģerboņa saņemšanā no Valkas novada pie cerībām – visslabibūs! v
apvienības «ŽERĀRI» (Valmieras drāmas teāt
dalījās novada domes priekšsēdētājs Kārlis Al
SandraPilskalne,foto: TomsKalniņš,
ra aktieri) koncerts. Ieeja Ls 1 un Ls 2. Sestdien,
bergs, Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Aivars
Valsts Prezidenta kanceleja
26.maijā, atkarībā no laika apstākļiem, ziedotāji
Cekuls, tautas nama va
varēs iestādīt savus ceriņu krūmus Pilsētas teri
dītāja Dace Pieče un sa
torijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas Inese
biedrisko atiecību spe
Vehi pārraudzībā.
ciāliste Sandra Pilskal
Svētki ir domāti mums, un tos radīt mēs varam
ne. Pēc nelielas pagas
tikai visi kopā! Tāpēc aicinām un lūdzam visus
ta prezentācijas pagas
valcēniešus, arī tos, kuri šobrīd ir kaut kur plašajā
ta pamatskolas skolnie
pasaulē, piedalīties akcijas – svētku projektā «Kad
ce Ilze Skrastiņa un Da
Valkā ienāk ceriņi» ar ziedojumiem ceriņu stādu
ce Pieče mūzikas sko
iegādei un valcēniešu personīgo mīļlietiņu (ar ce
lotājas Lienes Skruodes
riņu simboliku) izstādes izveidošanai. Pēc izstā
pavadījumā nodziedāja
des personīgās lietas varēs saņemt atpakaļ. Īpaši
Daumanta Ķīkuļa Kār
uzrunājam Valkas pilsētas iestāžu un uzņēmumu
ķu himnu. «Jums ir pa
vadītājus un darbiniekus, lūdzot atbalstīt ar ziedo
saulē skaistākā himna,»
jumiem un pēc tam arī iestādot pašiem savu ceriņa
pēc pasākuma emo
krūma stādu, jo šī ir bijusi sena valcēniešu tradīci
cionāli sacīja Heraldi
ja – katram savs iestādīts koks vai krāšņumkrūms.
kas komisijas priekšsē
Ziedot ceriņu stādu iegādei līdz 26.maijam var zie
dētāja vietniece Ramo
dojumu kastē Valkas pilsētas kultūras namā vai ie
na Umblija. Katram sa
skaitot Valkas novada domes ziedojumu kontā AS
vas valsts, sava novada
«SEB Banka», konts LV15UNLA0050014343001, ar
un pagasta patriotam
norādi «Ceriņu stādu iegādei».
ir sajūta, ka viņa dzim
AicināmvisusvalcēniešusšaidienāValku tā vieta ir pati labākā un
izveidotparZiemeļvidzemespierobežasce skaistākā, taču, ja to no
riņuziedugalvaspilsētu!v
vērtē arī pārējie, tas ir
Valsts prezidents Andris Bērziņš sveic Kārķu pagasta pārvaldes vadītāju
AivarsIkšelis,
ļoti nozīmīgi.
Aivaru Cekulu ar ģērboņa saņemšanu
pasākuma idejas autors
Sudraba laukā zils

Kārķu pagastam valsts
prezidents pasniedz ģerboni

29.

Valkas novada domes
29.martā marta sēdes lēmumi

• Iecelt Valkas pilsētas Kultūras nama direk
tora amatā Mārīti Meļķi, Lēmums stājas spēkā
2012.gada 1.aprīlī.
• Apstiprināt Ls 1689 sadali mācību literatū
ras iegādei no valsts budžeta līdzekļiem. Ie
kļaut katras skolas budžeta tāmē atsevišķu
sadaļu (rindu) mācību literatūras iegādei no
valsts budžeta līdzekļiem: Valkas ģimnāzi
ja Ls 468; Valkas pamatskola Ls 821; Ērģemes
pamatskola Ls 96; Kārķu pamatskola Ls 104;
Ozolu pamatskola Ls 96; Vijciema pamatskola
Ls 104.
• Atbalstīt Valkas novada pašvaldības dalī
bu projektā «Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībā».
• Apstiprināt Lielā Labdarības Robežtirgus,
kas notiek katru gadu Valkā, Lugažu laukumā,
vienas tirdzniecības vietas cenu (bez PVN):
– tirdzniecībai ar rūpniecības un saimniecī
bas precēm – Ls 5,74 par vienu vietu;
– tirdzniecībai ar pārtikas precēm (plaša pa
tēriņa pārtikas preces) – Ls 5,74 par vienu vie
tu;
– tirdzniecībai ar pārtikas precēm (zemnieku
un individuālo ražotāju pašu ražotas pārtikas
preces) Ls 4,92 par vienu vietu;
– tirdzniecībai ar atspirdzinošiem bezalko
holiskiem dzērieniem, saldējumu, cukura va
ti – Ls 4,92 par vienu vietu;
– tirdzniecībai ar stādiem – Ls 4,10 par vienu
vietu;
– tirdzniecībai ar dārzeņiem, grieztiem zie
diem – Ls 3,69 par vienu vietu;
– tirdzniecībai ar dārzniecību saistītām pre
cēm – Ls 3,69 par vienu vietu;
– tirdzniecībai ar daiļamatniecības un amat
niecības izstrādājumiem – Ls 1,64 par vienu
vietu;
– tirdzniecībai ar dzīvniekiem un ar to sais
tīta inventāra un barības pārdošanu – Ls 3,28
par vienu vietu;
– tirdzniecībai ar automašīnām un to saistīto
inventāru – Ls 5,74 par vienu vietu;
– tirdzniecībai ar presi, iespieddarbiem – Ls
3,28 par vienu vietu;
– tirdzniecība un reklāma ar skaistumkop
šanas un ārstniecības līdzekļiem – Ls 5,74 par
vienu vietu;
– par partijas reklāmas stenda, telts vai cita
veida vizuālās reklāmas izvietošanu – Ls 16,39
par vienu vietu;
– par dažāda veida atrakciju izvietošanu – Ls
4,10 par vienu vietu.
Viena tirdzniecības vieta 3x3 metri. Ja nepie
ciešamā tirdzniecības vieta pārsniedz noteik
to platību, tad ir jāmaksā par papildus vietu
pēc noteiktā cenrāža. PVN aprēķināt atbilsto
ši likumam «Par pievienotās vērtības nodok
li». Nodrošināt piedāvātā pakalpojuma cenas
aprēķinu un informācijas pieejamību pakalpo
juma pircējiem. Visu par tirdzniecības vietām
iekasēto maksu ieskaitīt Valkas pilsētas do
mes ziedojumu kontā un izlietot apstiprināta
jam mērķim.
• Apstiprināt X Lielā Labdarības Robežtir
gus mērķi: Valkas pilsētas labiekārtošanai –
soliņu un atkritumu tvertņu iegādei. Visu par
tirdzniecības vietu nomu iekasēto maksu un
labdarības desiņu ieņēmumus ieskaitīt Val
kas novada domes ziedojumu kontā un izlie
tot apstiprinātajam mērķim.
• Piedalīties Interreg IV C Regional Initiati
ve līdzfinansētā projektā «CHARTS» (Cultu
re and Heritage Added value to Regional po
licies for Tourism Sustainability, latviešu va
lodā – Kultūra un kultūras mantojums kā pie
vienotā vērtība reģionālai politikai tūrisma
ilgtspējības nodrošināšanā). Kopējais Valkas
novada domes projekta budžets 2012. – 2014.
gadā – LVL 7900 vai EUR 11 240,69, tai skaitā
85% ir Eiropas Savienības līdzfinansējums un
15% LVL 1185 vai EUR 1686 – Valkas novada
domes līdzfinansējums.
• Apstiprināt cenu kravas automašīnas MAN
8.150 valsts reģistrācijas Nr. HR 5341 izman
tošanai – 15,49 Ls/stundā vai 0,46 Ls/km bez
PVN. Apstiprināt cenu ekskavatora New Hol
land B110 reģistrācijas Nr. T 7748 LT izman
tošanai – 18,79 Ls/stundā bez PVN. Apstipri
nāt cenu autopacēlāja VS 22 ZIL 130 valsts re
ģistrācijas Nr. BV 9426 izmantošanai koku za
ru un koku zāģēšanai ar motorzāģi – 15,04 Ls/
stundā bez PVN. Apstiprināt cenu ekskavato
ra JUMZ 8040 reģistrācijas Nr. T 8584 LL iz
mantošanai – 15,06 Ls/stundā bez PVN. Ap
stiprināt cenu kravas automašīnas Mersedes
Benz 1722 AK valsts reģistrācijas Nr. FR 764
izmantošanai ielu un ceļu atīrīšanai no sniega
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– 0,85 Ls/km bez PVN. Apstiprināt cenu trak
tora Belarus 320 reģistrācijas Nr. T 469 LT iz
mantošanai – 8,14 Ls/stundā bez PVN. Apstip
rināt cenu traktora MTZ 80 KO 707 reģistrāci
jas Nr. T 3057 LB zāliena pļaušanas izmanto
šanai – 14,05 Ls/stundā bez PVN. Apstiprināt
cenu kravas automašīnas SAZ 3507 valsts re
ģistrācijas Nr. CV 9746 izmantošanai – 10,52
Ls/stundā bez PVN. Apstiprināt cenu kravas
automašīnas Mersedes Benz 1722 AK valsts
reģistrācijas Nr. FR 764 izmantošanai – 15,83
Ls/stunda darbā un 0,42 Ls/km bez PVN. Ap
stiprināt cenu traktora T 25 reģistrācijas Nr.
T 3024 LB izmantošanai – 7,90 Ls/stundā bez
PVN. Apstiprināt cenu traktora T 40 reģistrā
cijas Nr.T 2479 LF izmantošanai – 9,06 Ls/stun
dā bez PVN. Apstiprināt cenu traktora MTZ 82
reģistrācijas Nr.T 7897 LC un MTZ 821 reģis
trācijas Nr. T 3607 LP sniega tīrīšanai – 15,49
Ls/stundā vai 3,69 Ls/pārgājiena km bez PVN.
Apstiprināt cenu strādnieka pakalpojuma iz
mantošanai – 4,04 Ls/stundā bez PVN. Apstip
rināt cenu traktora Belarus 892/4 reģistrācijas
Nr. T 885 LH sniega tīrīšanai – 16,09 Ls/stundā
vai 3,82 Ls/pārgājiena km bez PVN. Apstipri
nāt cenu viena kubikmetra ūdens piegādei ar
laistāmo mašīnu KO 71301 valsts reģistrācijas
Nr. 5811 BU – 3,97 Ls/m3 bez PVN. Pievieno
tās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši liku
mam «Par pievienotās vērtības nodokli».
• Apstiprināt Valkas novada domes pamat
budžeta līdzekļu atlikumu uz 01.01.2011.–
Ls 2 414 800. Apstiprināt Valkas novada do
mes 2011.gada pamatbudžeta ieņēmumus
– Ls 11 194 662. Apstiprināt Valkas nova
da domes finansēšanas avotu – aizdevumu –
Ls 4 731 527. Apstiprināt Valkas novada do
mes 2011.gada pamatbudžeta izdevumus –
Ls 13 343 726. Apstiprināt Valkas novada do
mes finansēšanas aizdevuma atmaksu – Ls
4 428 404. Apstiprināt Valkas novada domes
ieguldījumu pamatkapitālā – Ls 22 700. Pa
matbudžeta līdzekļu atlikums uz 31.12.2011. –
Ls 546 159.
• Piešķirt no novada domes budžeta Ls
1999,40 zaudējumu kompensēšanai reģionāla
jos vietējās nozīmes maršrutos Nr. 3033 «Au
toosta – Lauktehnika», reiss plkst.17:50 un
7:15, Nr. 3034 «Autoosta – Lauktehnika – Lu
gažu stacija», reiss plkst.4:50, 9:20, 11:15, 17:05,
16:10, 9:50, 11:55 un 21:22, Nr. 3035 «Autoos
ta – Lugažu stacija», reiss plkst.16:42 un 17:35.
Apstiprināt starp Valkas novada domi un pa
sažieru pārvadātāju SIA «VTU Valmiera» no
slēgto līgumu par zaudējumu kompensēšanu
reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos.
• Izdot Leonīdam Goļevam licenci un licences
kartiņu uz vienu gadu pasažieru pārvadāju
miem Valkas novadā ar vieglo taksometru (ma
šīnas marka – TOYOTA CARINA, valsts reģ.
Nr. TX1983, šasijas Nr.SB153ABK10E050036).
• Iecelt Ivo Meļķi par SIA «Valkas Namsaim
nieks», reģ.Nr. 44103055060, juridiskā adrese:
Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV–4701,
valdes priekšsēdētāju.
• Atbalstīt Valkas pagasta Saieta nama «Lu
gažu muiža» Jauniešu centra izstrādāto pro
jekta iesniegumu «Jauno DĪDŽEJU apmācības
Lugažos», kas ir izstrādāts iesniegšanai Izglī
tības un zinātnes ministrijā atklātam projektu
konkursam «Atbalsts jauniešu centru darbī
bas nodrošināšanai pašvaldībā» finansējuma
saņemšanai. Projekta finansējums 2224 LVL.
• Atbalstīt Valkas pagasta Saieta nama «Lu
gažu muiža» izstrādāto projekta iesniegumu
«Akustiskās mūzikas nakts koncerti Lugažu
muižā», kas ir izstrādāts iesniegšanai Vidze
mes plānošanas reģiona izsludinātajam Vid
zemes kultūras programmas 2012.gada kultū
ras projektu konkursam. Projekta finansējums
3000 LVL.
• Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli
kustamo mantu – traktoru MTZ – 80L (valsts
reģistrācijas numurs T8997 LP, rūpnīcas
Nr.483418, atlikusī bilances vērtība – Ls 00,00),
nosakot sākuma cenu (bez PVN) Ls 950 (devi
ņi simti piecdesmit lati). Izsoli organizēt 2012.
gada 25.aprīlī Valkas novada telpās Semināra
ielā 29, Valkā, 2.stāva zālē plkst.11.00.
Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli
kustamo mantu – vieglo automašīnu MITSU
BISI PAJERO SPORT (valsts reģistrācijas nu
murs JB12, šasijas Nr.JMBONK942J000530, at
likusī bilances vērtība – Ls 5270,68), nosakot
sākuma cenu (bez PVN) Ls 4300,00 (četri tūk
stoši trīs simti lati). Izsoli organizēt 2012.gada
25.aprīlī Valkas novada telpās Semināra ielā
29, Valkā, 2.stāva zālē plkst.10:00. v

Tiekamies Robežtirgū!
J

au pavisam drīz – 5.maijā
Valkā, Lugažu laukumā no
risināsies X Lielais Labdarī
bas Robežtirgus – jubilejas
pasākums ar daudzveidīgu
kultūras programmu, andeli,
atrakcijām, labdarības loteri
ju un citām aktivitātēm visai
ģimenei.
Kā jau ziņots, šogad visi
tirgū iegūtie līdzekļi tiek zie
doti Valkas pilsētas labiekār
tošanai – soliņu un atkritumu
tvertņu iegādei.
Robežtirgus laikā būs ie
spējams ne tikai pirkt un pārdot, bet arī izjāt ar zirgu, apskatīt
kolekcionāru izstādi, nogaršot labdarības desiņas, pārbaudīt
veiksmi loterijā, piedalīties radošajās darbnīcās, izlēkāties ba
tutā, piedalīties foto akcijā un vienkārši baudīt svētkus. Lai to
visu nobaudītu – tiekamies Robežtirgū!
Viena no iecienītākajām atrakcijām ir Labdarības loterija, tās
balvu fondu veido vietējo uzņēmēju, iestāžu un privātperso
nu saziedotās balvas. Kā katru gadu, aicinām uzņēmējus un
iedzīvotājus ziedot mantas loterijai. Balvas labdarības loterijai
var nodot Tūrisma informācijas birojā (Valkā, Rīgas ielā 22)
katru darba dienu no plkst. 8.00 – 17.00 (pārtraukums 12.00
– 13.00).
Ikgadēji savu atbalstu Robežtirgus organizēšanā sniedz
Valkas Dāmu klubs, Valkas pilsētas kultūras nams, Skaidrīte
Pavlova (Valkas pilsētas tirgus), Pilsētas teritorijas apsaimnie
košanas nodaļa, SIA «Servilat» (labdarības desiņas), Valkas
Rotari klubs un Valkas Jauniešu dome.

Tiksimies Valkā – pilsētā, kur sākas Latvija!

Papildus informācija: www.valka.lv www.visit.valka.lv
Valkas TIB, tel.+371 64725522, mob.tel +371 26446602,
epasts: tib@valka.lv v
LieneBērziņa,
Valkas TIB vadītāja

XLielāLabdarībasRobežtirgusprogramma
5.maijs,Lugažulaukums,Valka
9.00ROBEŽTIRGUS
ATKLĀŠANA
Robežtirguslaikā:
• Labdarības loterija;
• «SERVILAT» labdarības de
siņu cepšana;
• Dažādas atrakcijas lieliem
un maziem no «Lec un Mi
nies»;
• Izstāde «Kolekcionāru kalei
doskops»;
• Radošās darbnīcas no Jau
niešu domes (pie Mākslas
skolas);
• Zirgu izjādes no ZS «Kalna
bundas» (pie Mākslas skolas);
• Foto akcija no studijas «Re
flex»;
• Citas aktivitātes.
9.00–13.00
KULTŪRASPROGRAMMA
• 9.15kolektīvi no Valkas:
Valkas ģimnāzijas (VĢ) deju
kolektīvs «Vendīgs», VĢ
11.klase, Valdis Rogainis un
vokālā grupa «Campari»;
• 10.00 kolektīvi no Valgas:
līnijdejas, ukraiņu – igauņu

svētdienas skolas bērni;
• 10.30 folkloras deju kopa
«Sudmaliņas»;
• 11.00 kolektīvi no Valgas;
• 12.00 kolektīvi no Valkas:
Vidējās paaudzes deju kopa
«Aija», folkloras ansamblis/
dziesmu draugu kopa «Nā
burgi».
• 12.30 kolektīvs no Valgas
«Oduvančiki» un Valkas se
nioru deju kolektīvs.
10.00–12.00
SEMINĀRS «Darba devēju
iesaistīšana Nodarbinātības
valsts aģentūras pakalpojumu
izmantošanā. Brīvā darbaspē
ka kustība – EURES». Valkas
pilsētas Kultūras nams,2.stāva
mazā zāle.
22.00 BALLE kopā ar grupu
«Mākoņstūmēji», pie kultūras
nama, bez maksas.
Papildus informācija:
Valkas TIB, tel.+371 64725522,
mob.tel +371 26446602,
epasts: tib@valka.lv v

Kolekcionāri – neturēsim sveci zem pūra!

X

LielāLabdarībasRobežtirgusietvarosValkaspilsētas
kultūras namā tiks veidota izstāde «Kolekcionāru kalei
doskops».
Izstādes veidošanā aicināti piedalīties visi kolekcionāri no
Valkas un Valkas novada. Katrs kolekcionārs ir unikāls, tāpat
arī – viņa kolekcija. Aicinām visus, kuri savākuši lielāku
vai mazāku kolekciju, neturēt sveci zem pūra, bet – parādīt
kaut mazu daļiņu arī citiem, lai rastu prieku, apbrīnu un ie
dvesmu!
Savu kolekciju vai daļu no tās (ja kolekcija ir ļoti apjomīga)
lūdzam nodot līdz 2.maijam Valkas kultūras nama 2.stāvā
kultūras metodiķei Līgai Pandalonei! Priecāsimies, ja līdz
ar eksponātiem nodosiet arī savas kolekcijas kopbildi (var
arī elektroniski), lai izstādes skatītājiem rastos iespaids par
kolekciju kopumā!
Izstāde būs apskatāma līdz 12.maijam. Pēc izstādes
kolekcionāri savus eksponātus varēs saņemt atpakaļ. v
LīgaPandalone, kultūras metodiķe

3.maijā Kārķos
tradicionālās Meža

Būsiet gaidīti Meža dienās Kārķos!

notiks
dienas.
Pagasta pārvalde kopā ar sa
darbības partneriem un at
balstītājiem – Valkas nova
da domi, Kārķu pamatskolu,
Dabas aizsardzības pārvaldi,
Latvijas valsts mežiem, Lat
vijas Amatniecības kame
ru ir saplānojusi pasākuma
norisi un izvērtēja veicamos
darbus. Meža dienu ieskaņa
2.maijā plkst. 20.00 Kārķu
baznīcā notiks mūziķa un
dziesminieka Kārļa Kazāka
koncerts.

Meža dienu laikā iecerēts
turpināt tīrīt Ķires krastus,
ceļmalas, papildināt skolas
ābeļdārzu ar augļu kokiem,
strādāt pie vairākiem diž
kokiem, sakopt Jaunkārķu
muižas parku, Spiģu alas
un Veckārķu ezera, baznī
cas apkārtni un strādāt vēl
vairākos citos objektos. SIA
«Labie koki» arboristi pro
fesionāli sakops koku rindu
gar ceļa malu no skolas līdz
tautas namam un tautas na

ma parka kokus. Šo procesu
aicināti vērot arī tuvējo paš
valdību speciālisti, lai re
dzētu kā kopjami lielie koki,
izmantojot alpīnisma aprī
kojumu. Meža dienas pasā
kumu vadīs televīzijas žur
nālists Uģis Joksts, kurš arī
ir arborists un talkas laikā
strādās kopā ar «Labo koku»
komandu. Talkas laikā nozā
ģētos zarus iecerēts sašķel
dot un būs arī iespēja vērot
šo procesu.
Kā jau tas īstai talkai pie
nākas – pēc kopīga darba
būs kopīga maltīte un atpū
ta, kurā katrs sev varēs atrast
kaut ko aizraujošu un intere
santu. Darbosies «Zaļā koka»
darbnīca, kurā tiks izgatavo
tas rotas un rotaļlietas, būs
dažādas radošās darbnīcas
un jauniešu vadītas aktīvas
atpūtas iespējas. Šoreiz īpa
ši padomāts par pirmskolas
vecuma bērniem, kuri varēs
darboties radošā darbnīci
ņā, gatavojot no čiekuriem
dažādus dzīvnieciņus. Pa
sākumu norisēs aktīvi iece
rējuši iesaistīties visa Valkas

novada mazpulcēni Silvijas
Doršas vadībā.
Būs dažādi interesanti pār
steigumi, taču ir pasākumi,
kuriem aicinām gatavoties
jau tūlīt un tagad! Viens no
tiem – Latvijā pirmās koka
auto rotaļlietu sacensības.
Idejas autors Latvijas Amat
niecības kameras priekšsē
dētājs Vilnis Kazāks, kurš
aicina šādā veidā bērniem
ļaut iemīlēt mežu un koku.
«Dosim iespēju bērniem iz
gatavot no dabiska koka in
teresantas lietas un tā meža
un koka burvība daudziem
pielips. Taisām pašgājēju au
to! Gandrīz kā F-1,» teic Lat
vijas Amatniecības kameras
priekšsēdētājs Vilnis Kazāks.
Šo pasākumu vadīs Tehnis
kās Universitātes studenti.
Uz pasākumu dalībniekus
aicinām līdzi ņemt pašu izga
tavotos koka auto, lai pieda
lītos sacensībās un dažādas
koka rotaļlietas, lai piedalī
tos izstādē! Aicinām gatavot
arī no ekoloģiskiem materi
āliem laiviņas un plostiņus,
ar kuriem piedalīties izstādē

Meža dienās Zaļā koka darbnīcā top koka rotas

un pēc tam kopīgi pludināt
pa Ķiri!
Pasākumu kuplinās pagas
ta pašdarbnieki, vakarā uz
balli Kārķu tautas namā aici
na Valkas ģimnāzijas jaun
iešu mūzikas grupa «Most
Wanted». Ieeja ballē – bez
maksas.
Paldies visiem atbalstī
tājiem, kuru sarakstu pub
licēsim nākošajās «Valkas

Novada Vēstīs».
3.maijā visi būsiet mīļi
gaidīti Kārķos raženi strā
dāt un kopīgi atpūsties –
viss notiks par prieku da
bai un cilvēkiem! Nāciet un
aiciniet līdzi radus, drau
gus un ģimeni! Aicinām
mājražotājus, amatniekus,
stādu ražotājus piedalīties
tirdziņā!v
Sandra Pilskalne

Uzruna visiem, kuri labi jūtas mežā, patīk koki un koksne!

Rīgas Tehniskajā universitātē Koka Konstrukciju Dizaina institūts
turpina attīstīt ideju – «Kā iemīlēt mežu un koku?»
Pavisam vienkārši – sāksim ar bērniem,
radīsim viņiem iespēju izgatavot no dabis
ka koka interesantas lietas, un tā meža un
koka burvība daudziem pielips un dažiem
kļūs par profesiju uz mūžu.
Taisām pašgājēju auto! Gandrīz kā F-1!
Te nepieciešamas labas fizikas, tehni
kas, koksnes mācības u.c. zināšanas un
pielietošanas prasmes.
Labām lietām nav nekā lieka. Kā mo
tors darbojas koka zars vai maikste, kura
iztaisnojoties velk auklu, un tā griež asi ar
riteņiem. Tehniskie noteikumi ir bargi. Tas
joks! Absolūti nekādu ierobežojumu! Auto
detaļu izmēri, forma, krāsa, dizains...un
viss pārējais...brīva izvēle.
Uzvar tālāk aizbraukušais!!!
Te labs kopdarbs bērniem ar vecākiem
un darbmācības skolotājiem. Skaidrs, ka
visu izšķirs pārdomāta konstrukcija un
stiprs motors!
Protams, var izmantot arī žāvētu, līmētu,
skrūvētu un citādi apstrādātu koksni. Ja
sacensību dalībnieki vēlēsies, sacensībās
sadalīsimies grupās – pēc materiāla
apstrādes veida, reģiona vai citādāk.
Iedrošināšanai parādām pirmo sacensību
gaitu RTU Koka Konstrukciju Dizaina
studijā, un paraugus redz //vilniskazaks.
blogspot.com/ sadaļā – Amatniecība
bērniem. Man palīdz mani lieliskie studen
ti! Kopā varam.

Mēs ceram, ka nākotnē sacensības pārbrauks valstu robežas.
http://vilniskazaks.blogspot.
com/2012/03/koka-masinu-sacikstes-rtu-1.
html
Lai top!
RTU as.prof., dr.ing., Vilnis Kazāks
LAK galdnieka amata meistars, mob.
29387388 vilnis@lak.lv
Piedalīsimies sacensības!
Pirmās Latvijas valsts mēroga sacīkstes
notiks Valkas novada Kārķu pagastā
Meža dienās 3.maijā 13.00. Ja vēlaties
piedalīšanās apliecinājuma dokumentu,
piesakieties līdz 25.04.2012. Sacensību vietā
varēs pieteikties līdz startam. Atcerēsimies
– citreiz nebūs «Pirmoreiz»!
Otrās – Rīgā, Pārdaugavas svētkos
26.maijā, 13.00 Arkādijas parkā.
Trešās sacensības notiks Jelgavā 27.maijā,
13.00 Driksas ielā, pie «Silvas».
Veiksmi visiem, kas mīl mežu, kokus,
koka amatniecību un dizainu!
Sākam gatavoties! Sūtiet šo ziņu tālāk…
un vēl tālāk! Tūlīt!
Atbalstītāji: Rīgas Tehniskā universitāte,
Latvijas Izgudrotāju biedrība, Latvijas
Amat-niecības kamera, AMOPLANT, Lat
vijas valsts meži. v
Pieteikties: kkdi@inbox.lv
Informācija: madara.kosolapova@inbox.lv

Būs nometne bērniem
ar īpašām vajadzībām

No 2012.gada 6. – 15.augustam Smiltenes pagasta «Kalba
kās» tiks organizēta integrācijas nometne 30 bērniem ar īpašām

vajadzībām vecumā no 8 – 17 gadiem. Nometni finansiāli at
balsta Latvijas Bērnu fonds, Valkas un Smiltenes novadu paš
valdības. No katra novada nometnē var piedalīties 15 bērni. Lai
kļūtu par nometnes dalībnieku, noteikti jāsaņem ārstējošā ārsta
izziņa. Nometne ir bezmaksas. Nav ieteicams pieteikties bēr
niem, kuri bija nometnes dalībnieki pagājušajā gadā, lai būtu
iespēja pieteikties arī pārējiem bērniem ar īpašām vajadzībām.
Pieteikties pie sociālajiem darbiniekiem vai pie nometnes or
ganizatores Mārītes Magones, tel. 64723662, 29198900, e-pasts:
marite.magone@valka.lv. līdz 2012.gada 1.jūnijam. v
Mārīte Magone

Valkas novada Kārķu pagastā

Tikšanās ar Kornēliju Apškrūmu

T

autā iemīļotā dzejniece Kornēlija Ap
škrūma 2012.gada 12.aprīlī Virešos nosvinēja
75.dzimšanas dienu. Viņas dzejoļus lasa un
izmanto daudzi dzejas mīļotāji visdažādā
kajās dzīves situācijās. Ir iznākuši 26 dzejoļu
krājumi, iespējams, ir jau divdesmit septītais.
Tā ir lieliska iespēja tikties ar dzejnieci klātie
nē 2012.gada 3.maijā pulksten 17.30 Valkas
kultūras nama mazajā zālē (nevis 29.04., kā
bija iepriekš paziņots). Skanēs dzeja gan au
tores, gan valcēniešu izpildījumā. Dzejas va
karā piedalīsies arī J.Cimzes Valkas mūzikas
skolas audzēkņi. Visi mīļi aicināti! v
Mārīte Magone
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Valkas ģimnāzijas Gada balvas 2012
pasniegs ministri

ogad 3.maijā Valkas ģimnā
zijā notiks pirmreizīgs skolēnu,
darbinieku un skolas atbalstītāju
apbalvojuma pasākums «Valkas
ģimnāzijas Gada balva».
Šis pasākums skolā būs svētki
skolēnu, skolotāju, skolas darbi
nieku un skolēnu ģimeņu pašap
ziņai, jo notikumu ar savu klātbūt
ni pagodinās divi skolas absolven
ti: Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis
un Finanšu ministrs Andris Vilks.
Viņi arī pasniegs atsevišķas balvas
nominantiem. Pasākums notiks
skolas zālē, un tas būs viens no interesantāka
jiem dienas brīžiem.
Pirms «Gada balvas 2012» pasākuma mi
nistri lasīs lekcijas Valkas ģimnāzistiem. Ir zi
nāms, ka viena lekciju telpa būs fizikas kabi
nets. Pēcpusdienā notiks ministru tikšanās ar
skolotājiem.
Balvu autore ir skolas absolvente, māksli
niece Elga Grīnvalde, kura visas piecas balvas
ir izveidojusi kā atsevišķus mākslas darbus un
tie ir Stikla Kastaņi. Ļoti ilgi tapa ideja par to,
kas varētu būt skolas simbols. Visi, kuri vē
lējās, izteica viedokļus – kādam jābūt skolas
simbolam, un no visām atbildēm vārds «Kas
tanis» izskanēja visbiežāk. Skolas cilvēki taču
vislabāk zina, kas viņiem asociatīvi saistās ar
skolu ēku un dārzu.

pret skolēniem, skolēnu zināšanas konkrētajā
mācību priekšmetā, spēja iemācīt savu mācī
bu priekšmetu, dalība skolas pasākumos, sko
lēnu attieksme pret skolotāju);
• «Gada sportists 2012» (nominācijas kritē
riji: sportisks, ir panākumi sporta jomā pilsē
tā, novadā, republikā, ar savu attieksmi pret
sportu popularizē veselīgu dzīvesveidu);
• «Gada aktīvists 2012» (nominācijas kritēri
ji: dalība skolas pasākumos, to organizēšana,
skolas vārda popularizēšana, dalība dažādās
ārpusskolas aktivitātēs, atsaucība un pretim
nākšana);
• «Savējais 2012» (nominācijas kritēriji: bal
vu pretendē saņemt kāds, kurš ar savu labo
gribu un darbu vai finansiālu atbalstu ir atstā
jis paliekošas pēdas skolēnu un skolotāju do
mās un darbos, kā arī uzlabojis skolas vidi).
Ikviena skola lepojas ar saviem skolēniem,
«Gada balva 2012» tiks pasniegta 5 nomi absolventiem, ikvienam no mums ir ganda
nācijās:
rījums, kad dzirdam kāda valcēnieša vārdu
•«Gada skolēns 2012» (nominācijas kritēri skanam Latvijā vai pat tālāk. Lai mums visiem
ji: mācību darba rezultāti, dalība un rezultāti skaists un intelektuāli bagātīgs pavasaris! v
dažādos konkursos, olimpiādēs, labākais mā
A.Lozda, U.Grāve,
cību darbā);
Valkas ģimnāzijas skolotājas
• «Gada skolotājs 2012» (12.klašu skolēnu
izvirzītie 5 kritēriji: pretimnākoša attieksme

Piedalīties un nepalikt malā

Iestājies pavasaris – siltais
un saulainais laiks, kad uz ie

lām parādās vairāk cilvēku,
zeme kļūst zaļa un smaržī
ga, debesis – košas un pasau
le mums visapkārt – jo die
nas, jo krāsaināka! Atdzīvo
jas arī cilvēki, kuri kļūst ak
tīvāki un arvien vairāk laika
vēlas pavadīt sabiedrībā. Tā
dēļ Valkas Jauniešu dome ak
tīvi darbojas, lai varētu pieda
līties pasākumos un rīkot tos,
kā arī jauki un lietderīgi pava
dītu laiku.
«Noķer sajūtu» – tā saucas
sad raudzības pasākums, kas
not iks 27.un 28.aprīlī starp
jaunieš u domēm. Draudzē
šan ās laik ā jauni eši iepazīs
viens otru, veidos prezentā
cijas, dosies nakts pārgājienā
un darīs vēl daudz un dažā
das interesantas lietas. Stāsta,
ka pašiem būs pat sava Baiba
Sipeniece, ar kuru tad viņi arī
tiksies un pavadīs kopā vese
lu vakaru! Izklausās visnotaļ
interesanti, vai ne?
Taču arī rūpes par apkār

ti un labāku vidi sev apkārt ir
ļoti svarīgs jautājums jaunie
šu domei. Tādēļ, kā katru ga
du, arī šoreiz jaunieši aktīvi
piedalījās Lielajā talkā un sa
kopa sev tik mīļās ikdienas
takas un vietas, kur atpūsties
un pabūt draugu lokā.
Vēl nozīmīgs pasākums,
kurā allaž iesaistās arī jaun
iešu dome, ir Labdarības Ro
bežtirgus. Šogad tas Valkā
notiks jau10.reizi un būs gan
stafetes, gan radošā darbnī
ca, gan atrakcijas un pat lie
lā zīmēšana! Tādēļ visi laipni
aicināti Robežtirgū apmeklēt
jauniešu domes rīkotos izklai
des pasākumus.
Lūk, tādi tuvākie pasāku
mi ir padomā Valkas Jauniešu
domei. Taču tas pavisam no
teikti nav viss, jo piedalīties
un nepalikt malā – tas ir jaun
iešu moto. Taču arī Tev, lasī
tāj, iesakām nesēdēt malā –
nāc, atbalsti, piedalies, rīko –
veido savu ikdienu tādu, kā
du vēlies to redzēt!
Vivita Brolīte,
Valkas Jauniešu dome

Panākta vienošanās par jauna starpvalstu
izglītības pilotprojekta ieviešanu

P

iektdien, 13.aprīlī Igau
nijā, Valgas profesionālās iz
glītības centrā (arodskolā) bi
ja Latvijas – Igaunijas kopīgās
darba grupas otrā tikšanās,
kurā piedalījās abu valstu
eksperti izglītības jautājumos.
Tikšanās laikā tika panākta
vienošanās par jauna Latvi
jas un Igaunijas izglītības pi
lotprojekta ieviešanu. Ir pa
redzēts, ka Valgas arodskolā
tiks nodrošināta iespēja mācī
ties arī skolēniem no Latvijas.
2012.gada septembrī mācības
latviešu valodā uzsāks kok
apstrādes specialitātes grupa,
tajā varēs mācīties audzēkņi,
Mūsdienīgi aprīkotajā kokapstrādes kabinetā nākošajā
kuriem ir iegūta pamatizglītī
mācību gadā jaunieši varēs mācīties arī latviešu valodā
ba. Mācību ilgums būs 3,5 ga
di un audzēkņi iegūs namda
atestāts par vidējo izglītību.
ra, guļbūves būvnieka kvalifik
 āciju.
Savukārt vidusskolas absolventiem tiks pie
Valgas arodskola tikai 2011.gadā uzsāka dāvāta iespēja 2 gadu laikā apgūt loģistikas
darbu jaunajās telpās. Ar Eiropas finansējumu specialitāti. Šajā grupā mācības notiks angļu
ir uzbūvēta ēka un iekārtotas modernas labo valodā, kopā ar igauņu jauniešiem. Mācību
ratorijas. Pilotprojektā ir paredzēts, ka prakses programma ir saskaņota tā, lai iegūtie kredīt
vietas nodrošinās Latvijas un Igaunijas uzņē punkti derētu mācību turpināšanai Igaunijas
mēji. Arodskolā ir plašas iespējas iesaistīties un Latvijas tehniskajās augstskolās.
audzēkņu starptautiskās apmaiņas program
Pilotprojektā turpinās darbs pie kokapstrā
mās. Audzēkņiem tiks piedāvātas vietas die des mācību programmas satura precizēšanas,
nesta viesnīcā. Vienlaicīgi ar profesijas apgu kā arī tiek risināti dažādi organizatoriski jau
vi, vispārējo vidējo izglītību šie audzēkņi ie tājumi. Jūnijā tiks paziņoti precīzi uzņemša
gūs Valkas ģimnāzijā. Beidzot mācības, šiem nas noteikumi un datumi. v
audzēkņiem tiks izsniegti divi dokumenti
Rolands Rastaks,
– Igaunijas Republikas apliecība par iegūto
Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks
profesionālo izglītību un Latvijas Republikas

Valkas pamatskola aicina
pieteikt bērnus mācībām 1.klasē

Lai varētu uzsākt klašu komplektāciju,
Valkas pamatskolas aicina vecākus līdz 1.jū
4

na dzimšanas apliecības kopiju pieņem no
bērna vecākiem vai aizbildņiem, uzrādos pasi
pie skolas sekretāres Ausekļa ielā 5 darba die
nijam pieteikt 2005.gadā un agrāk dzimušos nās no plkst.9.00 līdz 15.00.
bērnus mācībām 1.klasē. Iesniegumu un bēr
Papildus informācija pa tālruni 64707508. v

Jauniešu dome allaž aktīvi piedalās Eiropas
mobilitātes nedēļas pasākumu organizēšanā

Aicinājums uzlabot veselību

C

eturtdien, 19.aprīlī pie Valkas brīvdabas estrādes no
tika pirmā nūjošanas nodarbība, kurā piedalījās dalībnieki,
kuri bija pieteikušies Sociālā dienesta Sociālo pakalpoju
mu daļā. Plānots, ka arī turpmākās nūjošanas nodarbības
notiks ceturtdienās. Pirmās nodarbības vadīs un pareizu
nūjošanas tehniku ierādīs Valkas novada sporta speciāliste
Nadežda Blūma.
«Vēlamies, lai šajā pasākumā piedalās Valkas novada
Sociālās aprūpes nama iemītnieki, kā arī pirmspensijas
un pensijas vecuma cilvēki, kuriem rūp sava veselība.
Nav nemaz tik daudz to sporta veidu, kas ir patīkami,
vienkārši un labvēlīgi ietekmē veselību. Nūjošana ir ne
tikai lielisks līdzeklis pret stresu, bet arī veicina veselīgu
sirds un asinsrites sistēmas darbību, kā arī ir sabiedrotais
tiem, kuri vēlas samazināt ķermeņa svaru. Ja vēl neesat ar
to aizrāvušies, tad aicinām to izmēģināt,» informē Sociālo
pakalpojumu daļas vadītāja Iveta Poriete.
Lūdzam atsaukties arī cilvēkus, kuri varētu ziedot
līdzekļus nūju iegādei (vai arī tās nopirkt), jo ne visiem
vecākā gadagājuma cilvēkiem, kuri vēlas uzlabot savu
veselības stāvokli, ir iespēja nūjas iegādāties. Ja kāds labas
gribas cilvēks ir gatavs palīdzēt, var sazināties ar Sociālo
pakalpojumu daļas vadītāju I.Porieti pa tālruni 64725938
vai 28374397. v
Iveta Poriete, Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja

Aktualitātes lauksaimniekiem

Laukosaktualitāte
Nr.1–platībumaksā

jumi,aktualitāteNr.2
– programma «At
balsts uzņēmumu ra
dīšanaiunattīstībai»
Kā jau katru pavasa
ri gan tiem, kuri aktī
vi apsaimnieko lauk
saimniecības zemi, gan
tiem, kuri to uztur la
bā stāvoklī ir pienācis laiks līdz15.maijamiesniegt pie
teikumu platību maksājumu saņemšanai.
Lai nebūtu pārsteigumu ir jāiepazīstas ar informatī
vo materiālu platību maksājumu saņemšanai 2012.ga
dā (plašāka informācija Rokasgrāmatā, kura atroda
ma htp://www.lad.gov.lv/lv/esatbalsts/tiesiemaksaju
mi/). Galvenās izmaiņas maksājumu saņemšanai ir ap
kopotas materiāla 2.lapā.
Izmaiņas ir MLA atbalsta saņemšanai par zālāju un
nektāraugu platībām, ja saimniecībā nav citu lauksaim
niecības dzīvnieku, kā vien bites, tad šogad, lai saņem
tu MLA maksājumu ir jānodrošina arī bites 0,2 LielV/ha.
Saprotamāk būs 1,5 bišu saimes uz atbalsta hektāru (vai
2 saimes un 3 ha), un bišu stropiem jābūt marķētiem ar
LDC piešķirto ganāmpulka numuru. Stropu marķēša
na tāpat kā reģistrēšanas PVD par biškopības produkci
jas ražotāju vai fasētāju, atiecas arī uz bioloģiskās lauk
saimniecības atbalsta saņēmējiem, tikai šeit paliek spēkā
vecais nosacījums, ka jānodrošina 1 bišu saime uz 3 pa
stāvīgo pļavu vai ganību hektāriem.
Ļoti svarīga ir izmaiņa labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumos:
jauna prasība – LIZ (tai skaitā papuves) kopj un kul
tūraugus tajā audzē, izmantojot Latvijas apstākļiem un
sugai atbilstošu kopšanas agrotehniku (tai skaitā pļau
šanas nosacījumus), kā arī nezāļu ierobežošanas pasā
kumus. Tas nozīmē, ka par atbalstam atbilstošu netiks
uzskatīta sējumu platība, kurā nebūs pietiekama augu
biezība un nebūs veikti pasākumi nezāļu skaita samazi
nāšanai. Ja papuve ir zeme, kurā neaug neviena kultūra,
tad tai reizi gadā līdz 15.septembrim jābūt uzartai (me
hāniski apstrādātai). Joprojām ir spēkā nosacījums, ka
papuve vienā laukā nedrīkst būt vairāk nekā vienu ga
du pēc kārtas.
Tāpat kā citus gadus tie, kuri vēlas, lai viņiem Lauku bloku kartes un platību maksājumu pieteikumi tiktu atvesti uz Valku var zvanīt un pieteikties, nosaucot
klienta numuru.
Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis projektu iesnie
gumu pieņemšanu pasākumam «Atbalsts uzņēmumu
radīšanaiunattīstībai(ietverotarlauksaimniecībune
saistītu darbību dažādošanu)». Astotās kārtas projek
tu iesniegumu pieņemšana notiks no2012.gada7.maija
līdz2012.gada7.augustamvai līdz laikrakstā «Latvijas
Vēstnesis» publicētajam paziņojumam par kārtas noslē
gumu. Tas nozīmē, ka svarīgi ir neatstāt projektu pietei
kumu iesniegšanu uz pēdējo brīdi, jo projekti tiks skatīti
uzreiz pēc to iesniegšanas LAD un sekots līdzi pieprasī
tā finansējuma apjomam. Brīdī, kad pieprasītā publiskā
finansējuma apjoms sasniegs 80% tiks paziņots par ter
miņu, kad pārtrauks projektu pieteikumu pieņemšanu.
Atbalstam var pieteikties gan jau esoši mikrouzņēmu
mi, gan fiziskas personas, kuras dibinās jaunu uzņēmu
mu, gan zemnieku saimniecības, kuras gatavojas dažā
dot savu darbību uzsākot ar lauksaimniecību nesaistītu
nozaru atīstību. Astotāskārtaspieejamaispubliskais
ﬁnansējums: aktivitātei, kas saistīta ar kurināmā ražo
šanu no lauksaimniecības un mežsaimniecības produk
tiem 2 milj LVL (atbalsta intensitāte 40%), pārējām akti
vitātēm – 18 milj. LVL (atbalsta intensitāte 70%) Iesnieg
to projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas in
vestīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei ir viens gads,
ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija – divi gadi no
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par pro
jekta iesnieguma apstiprināšanu. Detalizētu informāciju
par šo programmu var iegūt htp://www.lad.gov.lv/, tā
pat arī SIA LLKC Valkas konsultāciju birojā Valkā Rīgas
ielā 13, kur var saņemt arī pakalpojumu projekta pie
teikuma izstrādē. Pieciem interesentiem (jaundibinā
tam uzņēmumiem), kuri vēlēsies saņemt konsultācijas
un projekta izstrādes pakalpojumu Valkas konsultāciju
birojā, ja projekta atiecināmo izmaksu summa nepār
sniegs 35 000 LVL, šo projekta pieteikumu iesniegšanai
LAD izstrādāsim bez maksas. v
Jautājiet man – SIA LLKC Valkas nodaļas un Valkas
novada Lauku atīstības speciāliste ValdaEmpele mob.t.
29445406, t.64725958;
epasts valda.empele@llkc.lv.

SAISTOŠIENOTEIKUMI

Valkā
2012.gada 23.februārī
Nr.9
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.3.,9.§.)
Parmateriālopabalstujaundzimušobērnuvecākiem
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka vienreizēja
materiālā pabalsta apmēru, piešķiršanas
un izmaksas kārtību bērnu vecākiem par
katru jaundzimušo bērnu Valkas novadā.
Ja bērnam ir iecelts aizbildnis, tiesības
saņemt šajos saistošajos noteikumos no
teikto materiālo pabalstu ir bērna aizbild
nim.
1. Šajos saistošajos noteikumos noteiktā
materiālā pabalsta apmērs ir simts lati par
katru jaundzimušo bērnu.
2. Tiesības pieprasīt un saņemt vien
reizēju materiālo pabalstu par katru
jaundzimušo bērnu ir sešu mēnešu laikā
no bērna piedzimšanas dienas, ja vismaz
viens no bērna vecākiem ne mazāk kā
sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas ir
deklarējis savu pamata dzīves vietu Val
kas novadā un bērns pēc dzimšanas tiek
deklarēts Valkas novadā (pirmā deklarētā
dzīves vieta). Vecākam un bērnam jābūt
deklarētiem Valkas novadā iesniegu
ma par materiālā pabalsta saņemšanu
iesniegšanas brīdī.
3. Tiesības saņemt materiālo pabalstu
ir tikai vienam no bērna vecākiem, kura
dzīvesvietā bērns ir deklarēts. Ja bērns ir
deklarēts atsevišķā dzīves vietā, tiesības
uz materiālo pabalstu ir tam no vecākiem,
kas ir deklarēts Valkas novadā. Ja abi bērna
vecāki ir vienlīdz tiesīgi saņemt materiālo
pabalstu, vecāki vienojas par materiālā
pabalsta saņemšanu.
4. Pabalsta saņemšanai vienam no bērna
vecākiem Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā jāiesniedz iesniegums ar lūgumu
piešķirt materiālo pabalstu sakarā ar bēr
na piedzimšanu, norādot iesnieguma
iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas
kodu, dzīves vietu, bankas konta nu

muru (ja pabalstu vēlas saņemt bankas
pārskaitījuma veidā) un bērna vārdu,
uzvārdu un personas kodu. Iesniegu
mam jāpievieno bērna dzimšanas ap
liecības kopija (uzrādot oriģinālu).
5. Ja bērns tiek reģistrēts Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā, šo saistošo notei
kumu 5.punktā minēto iesniegumu var
iesniegt Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā tūlīt pēc bērna reģistrācijas un
dzīvesvietas deklarēšanas.
6. Iesniegumu par materiālo pabalstu iz
skata Valkas novada Sociālais dienests
mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas
brīža.
7. Pabalstu izmaksā Valkas novada Cen
tralizētā grāmatvedība ar pārskaitījumu
uz iesniegumā norādīto bankas kontu vai
skaidrā naudā kasē.
8. Valkas novada Sociālā dienesta lē
mumu, kas pieņemts izskatot iesniegumu
par materiālo pabalstu, var apstrīdēt Val
kas novada domē viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās brīža.
9. Šajos saistošajos noteikumos minēto
materiālo pabalstu izmaksā par jaundzi
mušajiem bērniem, kas dzimuši no 2012.
gada 1.janvāra un atbilst šajos saistošajos
noteikumos noteiktajiem kritērijiem at
tiecībā uz deklarēto dzīvesvietu.
10. Iesniegumus par materiālā pabalsta
saņemšanu par dzimušajiem bērniem
laikā no 2012.gada 1.janvāra līdz šo
saistošo noteikumu spēkā stāšanās dien
ai var iesniegt Valkas novada domē sešu
mēnešu laikā no šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienas.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
K.Albergs

VC4 aicina veikt krūšu izmeklējumus
tuvāk savai dzīvesvietai

2009.gadā tika uzsākta valsts orga

nizētā un apmaksātā krūts dziedzera
un dzemdes kakla ļaundabīgo audzēju
savlaicīgas atklāšanas programma. No
zīmīgs šī projekta ieguvums vēža kon
troles programmā ir mobilais digitālās
mamogrāﬁjaskabinets,kasdarbojasSIA
«Veselībascentrs4»paspārnēunnodro
šina krūšu izmeklējumu veikšanu reģi
onos. Tā ir īpaši pielāgota automašīna,
kurāatrodasmamogrāfs–iekārta,arko
veic krūts dziedzera izmeklējumus sie
vietēm,laiatklātuiespējamāsizmaiņas.
Arī2012.gadāvisunovadusievietestiek
aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tu
vāksavaidzīvesvietai–«VeselībasCen
trs4»mobilajāmamogrāfā.

ir veikusi mamogrāfisko izmeklējumu.
Mamogrāfisko izmeklējumu vēlams
veikt 35 – 40 gadu vecumā. Ja pirmā ma
mogrāfijas izmeklējuma rezultāts ir nor
mas robežās un nav vērojamas nekādas
vizuālas krūts izmaiņas, šo pārbaudi var
veikt ik pēc diviem gadiem. Krūts vēža
skrīningu ar mamogrāfijas metodi, neat
karīgi no rezultāta, reizi gadā vajadzētu
veikt sievietēm no 50 līdz 69 gadiem. Jāat
ceras, ka šo pirmo izmeklējumu saglabā
šana ir ļoti svarīga! Vēlāk, veicot atkārto
tus izmeklējumus, lai savlaicīgi pamanītu
radušās pārmaiņas, svarīgi tos salīdzināt
ar iepriekšējiem un iegūt svarīgu informā
ciju dinamikā.
Jaunākie statistikas dati apliecina, ka
sievietes Latvijā labprāt izmanto iespēju
veikt šos izmeklējumus dzīvesvietas tu
vumā.
• Sievietēm, kuras saņēmušas uzaicinā
juma vēstuli no NVD, Valsts skrīninga
programmas ietvaros izmeklējums ir BEZ
MAKSAS,
• Ar ģimenes vai ārstējošā ārsta norīkoju
mu – pacienta līdzmaksājums ir 2 lati.
• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta no
rīkojumu, kuram NAV līgumatiecību ar
NVD – par maksu.
Mobilais mamogrāfs Valkā (pie ģimnā
zijas, Raiņa ielā 28A) noplkst.9.00–18.00
darbosies 22.maijāun3.jūlijā
Lai veiktu izmeklējumu, jāpierakstās
patelefonu:67142840vai27866655,
epasts:info@mamograﬁja.lv

Krūts vēzis ir viena no Latvijā izplatītā
kajām vēža formām, to savlaicīgi atklājot,
iespējama pilnīga izārstēšanās. Vēža kon
troles programmas ietvaros Nacionālais
Veselības dienests (NVD) katru mēnesi
izsūta uzaicinājuma vēstules sievietēm,
lai aicinātu veikt mamogrāfiskos izmek
lējumus. 2012.gadā uzaicinājumu vēstules
veikt valsts apmaksātu krūts vēža profi
laktisko pārbaudi saņems sievietes, ku
ras ir dzimušas 1944., 1946., 1948., 1950.,
1952., 1954., 1956., 1958., 1960.un 1962.
gadā. Atgādinām, ka 2011.gadā izsūtītās
uzaicinājuma vēstules uz krūts vēža profi
laktisko pārbaudi ir derīgas līdz pat 2012.
gada beigām.
SVARĪGI! Uzaicinājuma vēstule netiek
Sīkāka informācija www.mamografija.
nosūtīta sievietei, kura gada laikā līdz uzai lv www.vc4.lv v
cinājuma vēstules sagatavošanas datumam
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Mēs esam viens otram

zejas mīļotājam Marikas Svīķes vārds
nav svešs un ikviena viņas grāmata ir patiesi
gaidīta. Pirmo reizi grāmata tapusi sadarbībā
ar mākslinieku Raimondu Brici. Grāmatas
«Mēs esam viens otram» atvēršanas svētki
notiks Valkā, Kārķos, Smiltenē, Strenčos un
Mēros.
«Esmu maija bērns, pavasaris ir mans gada
laiks. Laikā, kad esmu pati dzimusi, esmu arī
kaut ko jaunu radījusi. Grāmatā būs 70 dzejoļi,
kas papildināti ar Raimonda Briča ilustrācijām.
Esmu ļoti priecīga par sadarbību, Raimonda
domu dziļumu un dzejas izpratni, kā rezultātā
tapuši 10 krāsaini zīmējumi» stāsta Marika
Svīķe.
15.maijā pulksten 18.00 Valkas kultūras
namā pasākumā piedalīsies grāmatas autore
Marika Svīķe, mākslinieks Raimonds Bricis,
svētku noskaņu lieliski papildinās mūziķa
Jāņa Žagariņa priekšnesumi. 31.maijā pulksten 10.00 Kārķos tautas namā gaidīti skolēni,
viņu vecāki, vecvecāki un ikviens interesents.
Pasākuma laikā tiks apbalvoti skolēni, kuri
mācību gadā sasnieguši augstus rezultātus un
«Katram savs rokraksts – jaunā grāmata ir
tikšanās ar Marikas Svīķi, Raimondu Brici un
iepriekšējās turpinājums,» teic dzejniece
Jāni Žagariņu būs ikvienam kā dāvana mācību
gada noslēgumā.
gaidīti pasākumos smelt spēku un gaišas do
Cik labi, ka tu man esi – ar to ir izteikta mas! v
grāmatas būtība un tematika. Būsiet mīļi
Sandra Pilskalne

Ērģemieši čakli un rosīgi ļaudis

A

prīļa mēnesī ap Lieldienu laiku Turnas tautas nams
zumēja kā bišu strops – tā nav nieka lieta iekārtot un izveidot
tik apjomīgu rokdarbu izstādi kā tas izdevās ērģemiešiem
Līvijas Kreiles vadībā. Taču ne jau vien adīt, šūt, aust un
tamborēt prot pagasta ļaudis. Vairāk kā 80 aktīva dzīves vei
da piekritējus pulcēja tradicionālais Zaķu skrējiens.
«Šī ir viskuplākā skaitā pārstāvētā izstāde, kāda mums līdz
šim ir bijusi. Savus darbus izstādījis 41 dalībnieks,» atklāšanā
sacīja Līvija Kreile. Vērojot paveikto var tikai apbrīnot dar
bu daudzveidību un rokdarbnieku pacietību. Ērģemiešiem
ir pamats būt lepniem par saviem ļaudīm un viņu dvēseles
bagātību. Daļu no šiem darbiem iecerēts izstādīt arī Valkas
novada svētkos, kas notiks Turnas tautas namā 2.jūnijā.
Klusās sestdienas rītā strādāt nav pieņemts un tā ne čiku ne
grabu lielais zaķu pulks kā ar vēja spārniem bija atskrējis no
Ērģemes veikala līdz Turnas tautas namam, kur visus sagaidīja
Līvija un Mārtiņš Kreiļi ar lielo zupas katlu un burvīgu
frikadeļu zupu. Šogad ērģemiešu zaķiem bija pievienojušies
arī skrējēji no Kārķiem un Valkas pagasta. Pasākumā pirmo
reizi bija zaķis – nūjotājs, kas ir laba ierosme nākamajam ga
dam!
Ja arī tu to visu gribi redzēt, piedzīvot un izbaudīt – krāj
spēkus un gaidi nākošās Lieldienas! v
Sandra Pilskalne

Valkas novadā Lielajā talkā paveiktais

V

alkas novadā Lielās
talkas ietvaros rosība jau
sākās piektdien, kad aktīvi
piedalījās un nozīmīgu dar
bu paveica skolēni. Pavisam
kopā šajās abās talkas dienās
Valkas novadā strādāja 960
talcinieki, savākti 1850 atkri
tumu maisi.
Talkas laikā visā novadā
pārsvarā strādāts pie apkārtnes, ceļmalu un ūdenstilpņu
sakopšanas.
Ērģemes pagastā strādāja
130 cilvēki, savākti 160 at
kritumu maisi. Talkas laikā
Pekaskalnā strādā viskuplākais talcinieku skaits,
sakopts Turnas parks, Omuļu
lai sakoptu atpūtas vietu pēc ziemas
skolas apkārtne, Valžezera un
Ērģemes dīķu krasti.
tīrīts un stādīts.
Valkas pagastā strādāja 145 cilvēki, sa«Esmu gandarīts par talkas dienās paveikto.
vākti 400 atkritumu maisi. Strādāts daud Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās!
zos objektos – kopts Bērzezera krasts, Aliešu Gribu īpaši paldies pateikt Valkas novada
kooperatīvs, Sēļu centrs, bijusī Tomēnu sko sociālajam dienestam, kurš rosināja ikvi
la, valsts un pašvaldību ceļu malas, Lugažu enu, kurš saņem atbalstu no pašvaldības, būt
muižas apkārtne.
aktīviem un palīdzēt sakopšanas darbos. Jau
Vijciema pagastā talkā piedalījās 120 cilvēki, vairākus gadus koordinējot Valkas novada
savākti 80 atkritumu maisi. Talkas laikā sa Lielās talkas darbus, varu secināt – atkritumu
kopts pagasta centrs un Celīškalns.
ar katru gadu ir mazāk. Tas patiešām ieprieci
Valkas pilsētā talkā piedalījās 495 iedzīvotāji, na,» secina Valkas novada domes izpilddirek
savākti 1100 atkritumu maisi. Talcinieki tors Guntis Bašķis. Viņš aicina saudzēt dabu,
strādāja Putraskalnā, sakopa valsts robežas cienīt kopīgi paveikto un rūpēties par savu
malu, pazemes bunkuru apkārtni, tīrīja apkārtējo vidi ne tikai talkas dienās, bet arī
Varžupītes, Pedeles un Zāģezera krastus.
ikdienā! v
Kārķu pagastā – tradicionāli lielie talkas
Sandra Pilskalne
darbi notiks Meža dienu laikā, kad tiks kopts,

Izstādes atklāšana pulcina daudz viesu
un vietējo rokdarbnieku

Saieta namā «Lugažu muiža»
darbību uzsāk jauns kolektīvs

V

alkas pagasta kultūras dzīvē nozīmīgs notikums –
Lieldienās pirmo uzstāšanos un pirmās «ugunskristības»
piedzīvoja jaunizveidotais vidējās paaudzes deju kolektīvs.
Pārbaudījums izturēts godam. Šobrīd notiek gatavošanās
deju kolektīvu skatei, kas notiks 30.aprīlī Valkā.
«Gribas, lai jaunieši brīvo laiku pavada pilnvērtīgi un ikvie
na vecuma cilvēkiem vairāk pozitīvu domu,» par kolektīva iz
veides ierosmi stāsta deju kolektīva vadītāja Mairita Jansone.
Viņa ir gandarīta par ļoti sirsnīgajām attiecībām, kas valda
kolektīvā, jo strādāt ar jaunizveidotu kolektīvu nemaz nav tik
vienkārši – vairākiem no dalībniekiem tā ir pirmā pieredze
dejot tautas dejas.
Deju kolektīvs pirmo uzstāšanos uzskata par savu
piedzimšanas dienu un ir pateicīgs ikvienam, kurš palīdzējis
kopīgi domāt tā nosaukumu. «Lieldienās aicinājām ikvienu klātesošo savu ideju uzrakstīt un iemest lielajā putnu
būrī. Apkopojot ierosmes mums vislabāk patika nosaukums
«Spriņģi». Domājam, ka pie tā arī paliksim. Paldies idejas au
toram!,» stāsta Valkas pagasta kultūras darba organizatore
Kristīne Ganiņa.
Šobrīd kolektīvs jau sāk gatavot dejas Jāņu dienas sagaidīšanai un aicina savā pulkā ikvienu dejot gribētāju! Dejotāji aicina
atsaukties, ja kādam ir iespēja atbalstīt tautastērpu iegādi! v
Sandra Pilskalne
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Valkas domes vīru Alda Ozola un Jāņa Lomaša spēks lieti noder
Zāģezera ūdenstilpnes attīrīšanai no niedrēm

Deju kolektīva «Spriņģi»1.koncerts un pirmā kopbilde

Visu vari, ja tevi mīl un atbalsta

biežāk
V
alkastūrismainformā Valkā?
cijas biroja vadītāja Liene
Bērziņa jau piecus gadu ir
tas cilvēks, kurš bieži pil
sētas viesiem sniedz skaid
rojumu,kasirValka,Valga,
Valkas novads, Latvija un
dažkārt pat Baltija. Robež
tirgusirviensnolielākajiem
unnozīmīgākajiempasāku
miem, kura organizēšana ir
pārsvarāuzLienespleciem.

iegriežas iekārtošanai. Aicinām iepazī
ties ar jauniem Latvijas māj
Visvairāk mums ir vietējo ražotāju amatniecības un pār
Latvijas ceļotāju, otrajā vietā tikas produktiem, kas būs ļoti
igauņi, tad vācieši. Statistika daudzveidīgi. Būs arī dažādas
parasti ir mainīga, bet šis ir radošās darbnīcas, zirgu iz
tas trijnieks, kas turas stabili. jādes un atrakcijas.
Katru gadu pie mums ie
Kādi ir Tavi vaļasprieki?
griežas kāds ķīnietis, kāds
Man patīk ceļot, atpūsties
Japānas iedzīvotājs, pagāju
kopā ar ģimeni. Jānis ir kais
šajā gadā divas reizes bija
līgs hokejists, līdz ar to mūsu
jaunzēlandieši, bijuši arī ār
brīvais laiks bieži saistās ar
zemju latvieši no Austrālijas.
hokeju. Pat dēls Emīls savos
Dažkārt iegriežas ceļotāji, ku
trijos gados ir iemācīts stāvēt
ri meklē kapus – vai nu dzim
uz slidām. Patīk rokdarbi,
tas saknes vai karos kritušos
kādreiz dziedāju korī, inte
tuviniekus.
resē visas lietas, kas saistītas
Ar ko Tu lepojies mūsu ar interjeru un māju sajūtu.
novadā? Ko Tu noteikti iesa- Jānis ir galdnieks un mums ir
ki apskatīt tūristiem Valkā kopīgs sapnis par māju.
Liene aicina visus 5.maijā
un Valkas novadā?
Es uzskatu, ka pats uni būt Valkā – pilsētā, kur sākas
kālākais ir Valkas – Valgas Latvija! Sev interesantas nod
robeža, jo pasaulē ir tikai arbes un pirkumus būs ie
dažas vietas, kur, šķērsojot spējams atrast ikvienam. Vis
pilsētā robežu, nokļūsti citā labāk šo dienu pavadīt kopā
valstī. Ļoti interesants un ar ģimeni, jo kurš gan cits, ja
unikāls objekts ir arī Vijciema ne savējie zina vislabāk, ko
čiekuru kalte, kur, strādājot tava sirsniņa kāro! v
ar simtgadīgām iekārtām, ir
SandraPilskalne
iespēja vērot čiekuru žāvē
šanas un sēklu iegūšanas pro
cesu.
ceļotāji

Kā paspēt? Kā visu izdarīt?
Ko jaunu izdomāt? Liene ir
jauna enerģiska un ideju pil
na, taču lai ar visu tiktu
veiksmīgi galā, vislielākā no
zīme ir stiprai ģimenei un tās
atbalstam.
Liene ir dzimusi valcēniete,
taču tagad, kopš pašai ir ģi
mene – draugs Jānis Kalniņš
un dēls Emīls, Liene sevi sauc
arī par vijciemieti. Liene Bēr
ziņa un Jānis Kalniņš – kur
vēl latviskāk un pamatīgākus
vārdus atrast! Jaunā ģimene
latviskās un ģimeniskās vēr
tības cenšas ieaudzināt dē
lam Emīlam. Nav jau nemaz
daudz jāgaida, kad ģimenei
būs vēl viena atvase un vij
ciemiešiem par vienu savējo
Kas ir kuriozākie jautājuvairāk.
mi, kas tiek prasīti inforKā izvēlējies savu profesiju mācijas centrā?
Kur var nopirkt zeķubikses?
un atradi savu dzīves ceļu?
Kur
ir frizētava? Jāpiebilst, ka
Ģimnāzijas laikā gribēju
šis
cilvēks
neprata valodas
kļūt par skolotāju. Man pa
un
es
nezinu,
kā viņš sapratās
devās latviešu valoda, taču
diezgan nejauši izvēlējos kul ar frizieri, vai varēja iegūt sev
tūras tūrisma darba organi vēlamu frizūru. Vietējie iedzī
zatora specialitāti. Beidzu votāji ļoti bieži ienāk un pra
Latvijas kultūras koledžu, sa, kur atrodas Zemesgrā
tagad mācos Vidzemes augst matas nodaļa un bibliotēka,
skolā. Atlicis vairs tikai dip jo mēs atrodamies vienā ēkā.
lomdarbs.
Ar ko atšķirsies šis Robežtirgus
no iepriekšējiem un,
Kāda ir Tava diplomdarba
kas
tajā
būs īpašs?
tēma?
Šogad
būs 10.jubilejas Ro
«Valkas un Valgas ceļotāju
bežtirgus,
tā mērķis – iegūtos
plūsmas analīze».
līdzekļus izlietot pilsētas lab
No kādām valstīm vis-

AICINADARBĀ

•Būvdarbuvadītājs

Citainformācija:
Lūdzu sūtīt CV un pieteikuma
vēstuli latviešu valodā uz epas
tu:
oksana@santilts.lv; tālr. 29606875.

Ārējo
inženierkomunikāciju
– ūdensvada un kanalizācijas
montāžas darbu veikšanai stei
dzami nepieciešams profesionāls
un pieredzējis BŪVDARBU P.S. Sazināsimies tikai ar tiem kan
didātiem, kuri tiks nākamajā atlases
VADĪTĀJS.
Darbaapraksts:
• Vadīt un uzraudzīt ūdens
saimniecības darbus objektā;
• Sadarbība ar pasūtītāju un
sadarbības partneriem;
• Nodrošināt objektu savlaicīgu
un kvalitatīvu nodošanu eksplua
tācijā;
• Strādāt ar projekta dokumen
tāciju, tāmēm, grafikiem.
Prasībaskandidātiem:
• Nepieciešama iepriekšēja pie
redze ūdenssaimniecību projektu
darbu vadīšanā;
• Atbilstoša izglītība.
Uzņēmumspiedāvā:
• Stabilu darbu augošā uzņē
mumā;
• Labu, konkurētspējīgu atalgo
jumu;
• Izaugsmes un kvalifikācijas cel
šanas iespējas;
• Nelielu, draudzīgu un uz re
zultātiem orientētu kolektīvu.

kārtā.

•Ārējotīklu–ūdensvadaun
kanalizācijasmontāžnieki

Uzņēmums, kas nodarbojas ar
inženierkomunikāciju montāžas
darbiem, steidzami aicina dar
bā ārējo tīklu – ūdensvada un
kanalizācijas montāžnieku brigā
des un montāžniekus.
Nepieciešama pieredze un iz
pratne par veicamo darbu. Labs
atalgojums.
Uzņēmumspiedāvā:
• Stabilu darbu augošā uzņē
mumā;
• Izaugsmes un kvalifikācijas
celšanas iespējas;
• Nelielu, draudzīgu un uz
rezultātiem orientētu kolektīvu.
Lūdzu sazināties ar mums,
zvanot uz tālruņa numuru:
29606875.
epasts: Oksana@santilts.lv

Vīngliemežuaudzētava«Ošumājas»iepērkvīngliemežus
bez diametra ierobežojuma. Braucam ar savu transportu. Topošajiem
vīngliemežu audzētājiem pārdod izcelsmes materiālu – gliemežus.
Cena no 0,15 Ls līdz 0,30 Ls/kg. Tālr. 29443577, 26404977, ainisn@inbox.lv

Dēls Emīls un draugs Jānis – Lienes stiprais
plecs un atbalsts

Liene kopā ar draudzenēm Alisi un Inesi Matukām idejas smeļ dabā un cilvēkos

Projekts «Robežgaisma»
Laikā no 2012.
gada 1.aprīļa līdz

2013.gada 30.sep
tembrim Valkas no
vada dome ievie
sīs projektu «Ro
bežgaisma»(«Borderlight»,ELRI–135),
kas ir saņēmis atbalstu atklātā projektu
konkursa Igaunijas – Latvijas – Krie
vijas pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas kaimiņatiecību un partnerības
instrumenta ietvaros 2007. – 2013.gad
am3.prioritātē – Sadarbības veicināšana
«cilvēks cilvēkam» 3.2.aktivitātei «Sa
darbība kultūras, sporta, izglītības, so
ciālā un veselības jomā».
Projektā ir 2 partneri: Valkas nova
da dome – projekta vadošais partneris
un Gatčinas pilsētas administrācija, Ļe
ņingradas apgabals (Krievija) – projekta
partneris.
Projektagalvenaismērķis: uzlabot sav
starpējās atiecības kultūras jomā starp
Latviju un Krieviju. Projekta aktivitātes:
1. Divu 5 dienu teātra festivālu or
ganizēšana (2012.gada oktobrī Gatčinā
un 2013.gadā Valkā).
2. Gaismu iekārtu iegāde Valkas kultūras
nama teātra zālei, gaismas un skaņas
iekārtu iegāde Valkas kultūras nama lie
lajai zālei, gaismas aparatūras iegāde
Gatčinas teātra zālei.
3. Četras pieredzes apmaiņas mākslas

skolas pedagogiem un skolēniem (2 rei
zes Valkā, 2 reizes Gatčinā).
4. Iestudētas 2 krievu dramaturgu lugas
ar viesaktieriem (viena Valkā un viena
Gatčinā).
5. Noorganizēti seši 1 dienas apmācību
semināri amatieru teātru dalībniekiem (3
reizes Valkā, 3 reizes Gatčinā).
6. Izdota grāmata par amatieru teātriem,
1200 eksemplāri.
7. Izdoti 1500 bukleti (Valkas novada
dome – 500 latviešu, 500 angļu un 500
krievu valodā), 2000 brošūras (Gatčinas
pašvaldība – krievu un angļu valodās).
8. Izveidota jauna sadaļa par kultūras jo
mu, tai skaitā amatieru teātriem, paš
valdību mājas lapās.
Projekta kopējās atiecināmās izmaksas
ir 161 602 EUR, t.sk. Valkas novada domes
– 100 352 EUR, Gatčinas pašvaldības
– 61 250 EUR. ES līdzfinansējums 90%
vai 145 451,80 EUR, tai skaitā 90 316,80
EUR – Valkas novada domei un 55 125
EUR Gatčinas pašvaldībai. Pašvaldības
līdzfinansējums ir 10% no kopējām pro
jekta izmaksām.
Projekta aktivitāšu ieviešanu organizēs
un vadīs: Gunta Smane – projekta va
dītāja, Aivars Ikšelis – projekta koordina
tors, Mārīte Meļķe – projekta koordina
tora asistente un Līga Beitika – projekta
grāmatvede. v
GuntaSmane,
Atīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
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Puse no sirds

Dziesma vieno un iepriecina

21

.aprīlī Kārķu tau
tas namā notika jau
tradīcijām bagātais pasākums – «Dziesma ma
nai paaudzei». Pasākumu
vadīja pazīsamā dziedātāja Liene Šomase. Kon
certs kārtējo reizi apliecināja, ka pašmāju dziedātāji spēj pulcināt skatītājus no malu malām.

P

iektdien, 18.maijā plkst.19.30 Valkas pilsētas
kultūras namā būs izrāžu apvienības «Panna» jaunā
stand-up izrāde – komēdija «PUSE NO SIRDS».
Izrādē aktieri Zane Daudziņa un Aldis Siliņš iejūtas
tipiska latviešu laulātā pāra attiecībās, ko dzīve
piespiež doties prom no valsts, bet vēlāk atgriezties –
vienam pie otra un Latvijā.

«Esmu patīkami pārsteigta par daudzām
skaistām un spēcīgām balsīm, kas ir jūsu pagastā,»
atklājot pasākumu sacīja
Liene Šomase. Šāds kon
certs Kārķos notika 17.gadu. Katram skatītājam bija
iespēja atdot savu balsi par vi
enu no izpildītajām dziesmām.
Visvairāk balsu ieguva Anda
Kalniņa,
izpildot
dziesmu
«Someone Like You», 2.vietā
Karīna Eglīte un Madara Krastiņa ar dziesmu «Balle Baložos»,
3.vietā Zane Veinberga «Viņi
lūdz». Bez tam dziedātāji saņēma dažādas pārsteigumu bal
vas – pagasta pārvalde balvu
paniedza Ilzei Skrastiņai un
Līgai Šķudītei par dziesmas
«Sliktie bērni» izpildījumu, Kār-

Anda Kalniņa (vidū) pateicas
par skatītāju balsojumu un iegūto 1.vietu
ķu skola un arī jauniešu centrs
savas balvas pasniedza – Mada
rai Krastiņai un Karīnai Eglītei,
biedrība «Ugunspuķe» – Andai
Kalniņai, SIA «Jaunrozēni» par
dziesmas «Debesis ir tuvu klāt»
izpildījumu apbalvoja Lieni Pieči, Aldas Kārkliņas doktorāts –
Sandru Sermuss un viņas meitu
Valeriju, aptieka – Zani Vein
bergu, ģitāristi Aivars Siliņš un
Pēteris Jukāms balvu piešķīra
Evelīnai Vīksnai un viņas māmiņai Ivetai Lapiņai, skaņu

režisors Guntis Lapers – Mad
aram Šķudītim, senioru ansam
blis – Pēterim Jukāmam, Liene
Šomase – Mārtiņam Vīksnem,
SIA «AGV» balvu piešķīra tau
tas nama vadītājai Dacei Piečei
par pasākuma sagatavošanu.
Pasākumā par apskaņošanu un
muzikālo pavadījumu rūpējās
Guntis Lapers.

Uz tikšanos
gadā! v

nākošajā

Sandra Pilskalne

Ideja par izrādi radusies, PANNAI ar izrādi «Tētis»
pirms gada viesojoties Īrijā, tāpēc iespējams, ka dažs
labs Īrijas latvietis izrādē atpazīs piedzīvotas situācijas.
Tas lieliski raksturo stand-up žanru – stand-up stāsti ro
das no dzīves. Izrādes režisors Juris Rijnieks stāsta par
izrādes vadmotīvu – brauc uz kuru pasaules malu gri
bi, bet puse sirds paliek Latvijā. «Te nav ne liekas
patētikas, ne banalitātes. Mēs gribam runāt par to, kā
nosaukt vārdā nenosaucamo iemeslu, kāpēc Latvijā
kāds vēl dzīvo un kāpēc tie, kuri šobrīd atrodas ārpus
Latvijas, ar bērniem sarunājas latviski un kopā svin
Jāņus, Ziemsvētkus un vienkārši dzimšanas dienas,
kāpēc gaida no Latvijas atsūtītos Kāruma sieriņus un
rupjmaizi.»
Izrādes tapšanas procesu raksturo Zane Daudziņa:
«Strādājot pie izrādes «Puse no sirds», man ir kļuvis
pilnīgi skaidrs, kas pietrūkst latviešiem. Tā ir mīlestība.
Jā, tieši tik vienkārši tas ir! Un manas izrādes varones
Annas galvenā atziņa – mana vērtība nemainās atkarībā
no tā, ko un kur es daru.»
Biļešu iepriekšpārdošana Valkas pilsētas kultūras
namā pie dežuranta/kasiera katru darba dienu no
pulksten 9.00 līdz 15.00 un 17.00 līdz 20.00. Biļešu ce
nas: Ls. 3, 4, 5. v
Izrāžu apvienība «Panna»
www.pannasteatris.lv

Liene Šomase savu balsi un balvu atdod jaunākajam dalībniekam Mārtiņam Vīksnem

Izglītības iestāžu pasākumi maijā
• 30.maijā Sporta diena skolā.
Ērģemes pamatskolā
• 11.maijā Mātes dienai veltīts pasā
Valkas pamatskolā
kums.
• 10.maijā Mātes dienai veltīts kon
• 29.maijā Sporta diena.
certs.
• 11.maijā CSDD organizētās satik
Kārķu pamatskolā
smes drošības sacensības.
• 3.maijā Meža dienas – 2012.
• 11.maijā pirmskolas izglītības gru • 16.maijā Futbola diena 5. – 6.kl. sko
lēniem stadionā.
pā Mātes dienai veltīts pasākums.
• 18.maijā plkst.12.00 Pēdējais zvans, • 30.maijā Aktīvās atpūtas diena.
plkst.19.00 Pavasara koncerts kopā ar
Valkas ģimnāzijā
dziedošajām ģimenēm, pēc tam disko
•
2.maijā
plkst. 17.30 nodarbība topo
tēka.
• 29.maijā nakts pārgājiens un disko šajiem proģimnāzistiem, tikšanās ar
vecākiem.
tēka.
• 31.maijā plkst.10.00 Kārķu tautas • 3.maijā Svinīgs pasākums – skolas
namā skolēnu mācību gada prezentā gada balvu pasniegšana.
cija un apbalvošana. Tikšanās ar dzej • 5.maijā plkst.10.00 Informācijas die
nieci Mariku Svīķi, grāmatas «Mēs na topošajiem ģimnāzistiem.
esam viens otram» ilustratoru Rai • 30.maijā Sporta diena.
mondu Brici un mūziķi Jāni Žagariņu. • 31.maijā mācību gada noslēguma
svētki.
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• 30.maijā Vijciema pamatskolā sko
lēnu svētki «Taurenis 2012».

Valkas novada Bērnu un
jauniešu centrā «Mice»

• 17.maijā. plkst.18.00 Valkas pilsētas

Valkas pilsētas PII «Pasaciņa» kultūras namā Mācību gada noslēgu

• 3.maijā «Pasaciņas» dzimšanas die
na. D.Rijnieka koncerts.
• 8.maijā Mātes diena.
• 9.maijā Mātes diena.
• 10.maijā Mātes diena.
• 23.maijā Sporta svētki pilsētas sta
dionā.
• 24.maijā Vecāku kopsapulce.
• 30.maijā Izlaidums.

Valkas pilsētas SPII «Pumpuriņš»

• 10.maijā Mātes diena.
• 31.maijā Izlaidums.

ma koncerts «Punktiņš uz i».
• Divu dienu pārgājiens. «Izdzīvo
šanas elementi gada siltajā periodā.
Orientēšanās.»

Valkas novada BJSS

• 15.maijā «Ziemeļu stīga» vieglatlē
tikā (dz.1991. – 1999.g.).
• 22.maijā vieglatlētika 2000.g.dz.un
jaunāki.
• 25.maijā Valkas novada BJSS atklā
tais čempionāts ložu šaušanā ar pnei
matiskajiem ieročiem.

J.Cimzes Valkas mūzikas skolā • 18.maijā visās novada skolās Pēdē
• 9.maijā Muzikālās trešdienas noslē jais zvans 9. un 12.klašu skolēniem.
guma koncerts veltīts Mātes dienai.
• 31.maijā pēdējā skolas diena 1. –
• 19.maijā izlaidums.
8.kl.
Ozolu pamatskolā
• 31.maijā mācību gada noslēguma
Vijciema pamatskolā
• 11.maijā Mātes diena Mierkalna
pasākums novada pedagogiem – or
• 11.maijā plkst. 17.00 Mātes dienas
tautas namā.
ganizē Izglītības pārvalde. v
pasākums un bērnu darbu izstāde.

18.maijs Starptautiskā muzeju diena

18.maijā pasaulē svinēs
Starptautisko muzeju dienu.

Jau par tradīciju ir kļuvis, sa
gaidot savu svētku dienu, pa
teikt paldies tiem, kuri sagla
bājuši vēsturiskās liecības un
dāvinājuši tās muzejam. Pa
gājušais gads muzejam bija
vērtīgu un interesantu iegu
vumu gads.
Andreja Pebo dāvinājumu
– 1935.gada Tautas skatīšanas
skatītāja apliecību, saņēmām
pagājušās Muzeju nakts laikā.
Tā apliecina, ka tautas skaitī
tājam Jūlijam Zirnim no Ēr
ģemes pagasta ir tiesības nē
sāt IV tautas skaitīšanas 3.pa
kāpes gada zīmi. Apliecība ie
vietoto dekoratīvā koka rāmī,
tas nozīmē, ka Jūlijs Zirnis to
mājās turējis goda vietā.
Pēc muzeja darbinieku cie
mošanās pie Ilgas Kreiles krā
jumā nonāca fotogrāfijas par
Ērģemes septiņgadīgo skolu
– skolēniem, skolotājiem, sko
lotāju teātra izrādēm, kā arī
pilngadības svētkiem Valkā
un Valkas remontu celtniecī
bas pārvaldi. Savdabīgi un ar
humoru ir Jāņa Lepa zīmētie
un Ilgai Kreilei dāvinātie ap
sveikumi.
Savukārt, Elīnas Paegļkal
nes dāvinātās 1930.gados iz
dotās Dziedāšanas mācību
grāmatas ir nozīmīgs papil
dinājums vairāk nekā tūksto
ti lielajai mācību grāmatu ko
lekcijai.
Jau vairākus gadus turpinās
muzeja sadarbība ar dzejnie
ku un publicistu Arturu Gobu,
Jāni Dienavu un Maksi Stepī
ti. Ik reiz pēc viņu ciemošanās
muzeja krājums bagātinās ar
vērtīgiem priekšmetiem.
No Jāņa Dienava saņēmām
mufi, cepures, sieviešu un vī
riešu apģērbu. Starp apģēr
biem ir arī 1940.gados dari

Pagājuša gada guvums

nāts
peldkos
tīms, kas krāju
mā ir pirmais un
pagaidām vienīgais eksemplārs.
Maksis
Ste
pītis uzdāvinā
ja 20.gs. sākumā
izgatavotu grez
nu, fajansa dēlīti
siera griešanai,
savus
dažādu
konferenču de
legāta mandātus
un ielūgumus.
Velta Lange no
Turnas, pārcilā
jot savas perso
nīgās lietas, at
rada priekšme
tus, kuri viņas
prāt varētu no
derēt muzejam
un
piezvanīja
mums. Pēc cie
Tautas skaitītāja Jūlija Zirņa
mošanās Turnā,
Goda zīmes apliecība. 1935.gads
krājums papil
gastu dzīvē un to cik nopietni
dinājās ar galda
piederumu komplektu vienai tie gatavojās konkursam.
Pagājušā gada rudenī vairā
personai, pašas Veltas Langes
darināto priekšautu un radi ki desmiti priekšmetu muze
nieču rokdarbiem, kā arī foto ja krājumā nonāca pēc izstāžu
slēgšanas.
grāfijām un dokumentiem.
Septembrī muzejā bija ie
Jāpiemin arī Anitas Kozlov
skas dāvinājums. Būtisks pa kārtota Tatjanas Ābeltiņas
«Bezgalīgs
pildinājums muzeja trauku personālizstāde
kolekcijai ir Rīgā, Kuzņecova stāsts…», pēc tās slēgšanas
un Jesena porcelāna un fajan vienu savu gleznu viņa uzdā
sa fabrikās darinātās krūzes, vināja muzejam. Mēnesi vēlāk
šķīvji, mērces trauks, terīne, pēc Smelteru ģimenes izstā
cepešķīvis, bet mēbeļu kolek des «Ģimenes bodīte jeb…»
cijai – aptuveni 1936.gadā da slēgšanas krājums papildinā
rinātie krēsli, spoguļa soliņš jās ar Donalda Smeltera zīmē
jumiem un Nila Smeltera foto
un galdiņš.
Vairākus gadus viena no grāfijām no cikla «Dzīves svi
Valkas rajona konkursu «Sa nēšana».
15.oktobrī Valkā notika Rī
koptākais pagasts» organi
zatorēm bija Mārīte Magone. gas ielas svētki. Svētku laikā
Gadu gaitā sakrājušos, pagas vairākās Rīgas ielas ēkās un to
tu sagatavotos un konkursiem skatlogos varēja apskatīt mu
iesniegtos materiālus viņa at zeja krājuma izstādes. Viena
deva muzejam. Materiāli dod no izstādēm bija iekārtota ap
iespēju redzēt pārmaiņas pa tiekā «Valka». Lai izstāde būtu
interesantāka un daudzveidī

Sveicam maija jubilārus Valkas novada pagastos!
Daudz vērtību
Ir mūža pūrā krāts,
Tev ceļazīmes –
Darbs un goda prāts.
(K.Apškrūma)

Ērģemes pagastā

Arvīdu Āboliņu		
Jāni Ogstu			

Kārķu pagastā

Haraldu Engeru		
Nikolaju Ivanovu		
Gunāru Tauriņu		
Maigu Mežuli		
Romānu Kuratņiku		
Līgu Židovu		
Jāni Sproģi			
Intu Vītolu			

Valkas pagastā

Dainu Kļaviņu 		

9.05.
19.05.
03.05.
09.05.
11.05.
14.05.
15.05.
18.05.
27.05.
31.05.
05.05.

Franci Lotvinu 		
Ati Empeli		
Aleksandru Ivanovu
Jāni Kalniņu		
Zigfrīdu Kroli		
Raimondu Konstantu
Arvīdu Truci		
Jevgoniju Belozercevu
Aigaru Gulbi		

09.05.
11.05.
11.05.
13.05.
14.05.
15.05.
19.05.
22.05.
28.05.

Vijciema pagastā

Alfrēdu Pujiņu
Aivaru Briedi		
Brigitu Brūzīti		

08.05.
11.05.
18.05.

Zvārtavas pagastā

Airu Grišjāni		
Jāni Buklaginu		
Pēteri Karlsonu
Ilgu Rožeku		
Andreju Freimani

02.05.
02.05.
15.05.
22.05.
27.05.

Valkas novada dome

Kuzņecova un Jesena porcelāna un fajansa fabrikās
gatavotie trauki. 1933. – 1940.gads

Spoguļa soliņš. Darināts aptuveni 1936.gadā
gāka, to papildināja zāļu gata
vošanas un glabāšanas trauki,
svariņi un citi priekšmeti no
aptiekas «Valka» krājuma, ku
rus aptiekas darbinieces pēc
tam uzdāvināja muzejam.
Muzejs saka paldies arī Vitai
Kalvānei, Sarmītei Līcei, Mēt
rai Pučai, Ievai Zariņai un pā
rējiem, kuri pēdējā gada laikā,
pārcilājot savas personīgās lie
tas, daļu dāvāja muzejam.

Pateicoties iedzīvotāju dā
vinātajām vēstures liecībām,
muzejam ir iespēja izveidot
daudzpusīgu krājumu un pa
rādīt Valkas un Valkas nova
da vietu Latvijas kultūrvēstu
rē. Aicinām cilvēkus arī turp
māk sadarboties ar muzeju. v
Aija Priedīte,Valkas
novadpētniecības muzeja
galvenā krājuma glabātāja

Atmiņas kā avots dzirdīs –
Vai būs rīts vai vakars vēls
Un uz mūžu dzīvos sirdīs
Mums tavs gaišais, mīļais tēls.
(A.Auziņš)

Aizvadīti mūžībā

(laikā no 24.03.2012.- 20.04.2012.
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie miršanas gadījumi)
Jānis Pāvuls		
(dz.1917.)
Anastasija Belous
(dz.1921.)
Kārlis Briedis		
(dz.1921.)
Erna Apine		
(dz.1923.)
Genovaite Burova
(dz.1930.)
Anatolijs Jekimovs
(dz.1935.)
Lija Rauziņa		
(dz.1932.)
Jevgeņijs Ščegoļevs
(dz.1942.)
Aivars Lūsis		
(dz.1940.)
Jurijs Zverevs		
(dz.1940.)
Svetlana Aņidalova
(dz.1951.)
Vasilijs Petrovs		
(dz.1954.)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Valkas novada dome
Mūsu sapņi paliek bērnos,
Mūsu ceļš būs arī viņu ceļš.
(H.Heislers)

Puķēs skatos, dzīvniekus vēroju,
Kokus, zivis un putnus pētu,
Savus gadus un spēkus tērēju,
Bērnus lai izauklētu.
(Ā.Elksne)

Izsakām līdzjūtību Ģirtam Veidemanim un tuviniekiem,
tēvu aizvadot mūžībā.

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā 24.03.2012. – 20.04.2012. reģistrēti:
•9 bērni – 3 meitenes (Annika, Evelīna, Emma) un 6 zēni (Eliss, Martins
Markuss, Roberts, Olivers, Gustavs, Gustavs Markuss)
•2 laulības.

Sveicam ģimenes ar dzīvē nozīmīgu notikumu!

Valkas novada dome

Kaimiņi no Līvānu mājām

Tik mirkli dzīve zied, – tad gaist kā tvaiks
Un plūst kā upe prom uz vakariem.
(J.Grots)

Skumju brīdī esam kopā ar Annu Veidemani,
no vīra Ivara uz mūžu atvadoties.

Senioru ansamblis «Baltie taureņi»
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novads

Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek

2012.
Valkas pilsētas
kultūras namā

• 3.maijā plkst.17.30 mazajā
zālē – tikšanās ar Kornēliju
Apškrūmu. Skanēs dzeja gan
autores, gan valcēniešu izpildījumā. Dzejas vakarā piedalīsies arī Jāņa Cimzes Val
kas Mūzikas skolas audzēkņi.
Ieeja – bez maksas.
• 5.maijā Lugažu laukumā
– X Lielais Labdarības Robežtirgus. Kultūras pro
gramma no 9.00 – 13.00. Ballē
Spēlēs grupa «Mākoņstūmēji» no Smiltenes. Ieeja –
bez maksas. Visas dienas
garumā – SIA «Pedelīte» ar
bufeti.
• 15.maijā plkst.18.00 –
Dzejniece Marika Svīķe aici
na iepazīties ar jauno grāmatu «Mēs esam viens otram». Piedalās muzikants
Jānis Žagariņš un grāmatas
mākslinieks Raimonds Bri
cis. Ieeja – bez maksas. Grāmatu «Mēs esam viens
otram» varēs iegādāties.
• 16.vai 17.maijā plkst.18.00
– Bērnu un jauniešu centra
«Mice» kolektīvu atskaites
koncerts
• 18.maijā plkst.19.00 – jau
na stand–up izrāde «Puse no
sirds». Biļetes iepriekšpārdošanā nopērkamas kultūras
namā pie dežuranta/kasiera
katru darba dienu no
plkst.9.00 – 15.00 un 17.00 –
20.00. Biļešu cenas: Ls 3, 4, 5.
• Maija beigās – akcijas –
svētku «Kad Valkā ienāk
ceriņi» noslēgums (līdz 26.
maijam – ziedojumu vākšana,
dažādas izstādes): 24.maijā
plkst.19.00 – Jērcēnu dzejas
teātris ar literāri muzikālu
uzvedumu «Kamēr vien tauriņi lūdz…». Ieeja – par zie
dojumiem. 25.maijā plkst.
19.00 – apvienības «Žerāri»
(Valmieras drāmas teātra ak
tieri) koncerts. Ieeja Ls 1 un
Ls 2. 26.maijā – ceriņu stādīšana.

Izstādes

• Līdz 21.maijam pelēkajā
zāle un otrā stāva foajē –
pavasara gleznu izstāde «Pomonas mantojums», ko vei
do Gundas Sīmanes, Andas

Krūmiņas (Sīmanes) un Kristiānas Krūmiņas gleznas.
• No 14.maija līdz 11.jūnijam mazajā zālē – Jēkabpils
gleznu galerijas «Manss»
jaunākās kolekcijas izstāde –
Ulda Čamana personālizstāde «Tukšuma savādnieks»
(gleznas, kolāžas, 21.gs.modernā glezniecība).
• Līdz 15.jūnijam pirmā
stāva foajē – foto izstāde
«Kad Valkā ienāk ceriņi»,
kuru veido krāsainas privātās
fotogrāfijas no ceriņu audzētāju kolekcijām.

Valsts un pašvaldības
iestāžu nama
(Beverīnas 3) zālē

• Līdz 11.maijam – darba
dienās apskatāma izstāde
par godu Zāģezeram. Bērni
ir zīmējuši, kādu pludmali
gribētu redzēt, savukārt pieaugušie – dalījušies fotogrāfijās par Zāģezeru dažādos
laikos. Vecākā Zāģezera
fotogrāfija izstādē ir no 19.
gadsimta beigām, kad aktīva
rosība notika dzirnavās. Ir
fotogrāfijas no 30., 70.un 80.
gadiem, kā arī mūsdienu
iemūžinājumi – gan notiku
mi, gan Zāģezera skaistums
dažādos gadalaikos.

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā

• No 7.līdz 21.maijam –
izstāde «Kas bija kurelieši un
viņu vadītājs?».Ērģemietim,
ģenerālim Jānim Kurelim –
130.
• No 8.līdz 19.maijam – izstāde «No sievietēm nāk
labsirdība, maigums, izlīdzinājums,
remdinājums.
Tos sniedzot, viņas ir neaizsargātas. Skarbā pasaulē viņām to īpašību pēc jācieš.
Vajadzētu likumdošanu, kas
viņas aizsargā.» (Dzintars
Sodums) 13.maijā rakstniekam un tulkotājam Dz.Sodu
mam – 90 (1922. – 2008.).
• 10.maijā plkst.16.00 tematiska pēcpusdiena «Paskatīties, kas pasaulei otrā
pusē», akcijas «Pasaule t@vā
bibliotēkā» noslēguma pasākums, tikšanās ar ceļotāju,
dabas draugu un fotogrāfu
Daini Jansonu.
• No 11.līdz 30.maijam tematiskā izstāde «Tu esi kā
jūra, kā liedags silts, Caur te
vi viss dvēseles guvums. Tu
esi atvars un drošais tilts, Un
dienu un rītausmu tuvums.»
15.maijs – Mātes diena.
• No 11.līdz 30.maijam tematiskā izstāde «15.maijs –
Starptautiskā ģimeņu die
na».
• No 20.maija līdz 7.jūnijam
izstāde «Katra cilvēka dzīve
ir stāsts vai romāns. Tas tikai
kādam jāuzraksta…» (Irma
Grebzde). 25.maijā rakstnie
cei I.Grebzdei – 100 (1912. –

2000.).

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

• No 7.līdz 12.maijam izstāde «9.maijā – Eiropas die
na». 9.maijā viktorīna 4. –
6.klašu skolēniem «Bērnu un
pusaudžu literatūra Eiropas
Savienībā».
• No 7.līdz 18.maijam izstāde «Ar saulespuķi rokā…». 13.maijā – mātes die
na, 15.maijā – ģimenes die
na.
• Līdz 1.jūlijam izstāde
«Mana mīļākā grāmata. Ie
saku izlasīt arī Tev!». Izstāde
veidojas pakāpeniski, tās sat
uru nosaka skolēni.

Sporta pasākumi

• 3.maijā no plkst.15.00 līdz
18.30 pie Valkas brīvdabas
estrādes – skriešanas seriāls
«Optimists», «Pavasaris 2012»
IV kārta.
• 10.maijā no plkst.15.00
līdz 18.30 pie Valkas brīvdabas estrādes – skriešanas
seriāls «Optimists», «Pavasa
ris 2012» V kārta.
• 12.maijā Valkas ģimnāzijas
sporta hallē – «Robežas
kauss» florbolā.
• 17.maijā no plkst.15.00
līdz 18.30 pie Valkas brīvdabas estrādes – skriešanas
seriāls «Optimists», «Pavasa
ris 2012» VI kārta.
• 24.maijā Valkas pilsētas
kultūras namā – skriešanas
seriāla «Optimists», «Pavasa
ris 2012» uzvarētāju apbalvošana.
• 26.maijā Valkas pilsētas
stadionā – Valkas novada
2012.gada vasaras sporta
spēles.

13.izstāde «No mākslinieka
jūtām uz skatītāja izjūtām.
Izstādē redzami dažādi tēlotājmākslas žanri, visplašāk
pārstāvēta glezniecība, kā arī
nedaudz lietišķās mākslas
pārstāvju.
• 19.maijā no 19.00 līdz
01.00 akcija «Muzeju nakts –
2012». Moto: «ZILĀ KRĀSA
– JŪRA».
24., 25., 26.maijā Valkas
pilsētā – gadatirgus.

Ērģemes pagastā

• 4.maijā plkst.20.00 Turnas
tautas namā saieta nama
«Lugažu muiža» amatierteātra izrāde «Brīnumzālīte».
• 19.maijā plkst.10.00 pie
«Pūcītēm» Ērģemes pagasta
Sporta diena, plkst.20.00
Turnas tautas namā Rūjienas
amatierteātra izrāde «Mel
nais traips».

Kārķu pagastā

• 2.maijā plkst. 20.00 baznīcā mūziķa un dziesminie
ka Kārļa Kazāka koncerts.
• 3.maijā plkst. 9.00 pie pa
gasta pārvaldes Meža dienu
atklāšana. Plkst.21.00 Kārķu
tautas namā balle – spēlē Valkas ģimnāzijas jauniešu mū
zikas grupa «Most Wanted».
Ieeja bez maksas.
• Līdz 3.maijam tautas na
ma kamīnzālē Ivara Ozoliņa
– Ozola (Valmiera) stikla
kausējumu izstāde «Pudeļu
pārvērtības».
• 12.maijā plkst.19.00 tau
tas namā Mātes dienai veltīts
koncerts.
• 18.maijā plkst. 19.00 skolēnu Pavasara koncerts kopā
ar dziedošajām ģimenēm,
pēc tam diskotēka. DJ Atvars
(Rūjiena).
Valkas
• 30.maijā pašdarbnieku ek
novadpētniecības
skursija uz Likteņdārzu.
muzejā
• Līdz 5.maijam – Valkas • 31.maijā plkst.10.00 skonovada mākslinieku darbu lēnu mācību gada noslēguma

pasākums, Marikas Svīķes
grāmatas «Mēs esam viens
otram» atvēršanas svētki.

Vijciema pagastā

• 17.maijā plkst. 8.00 pagas
ta centrā Tulpju izstāde.
• 19.maijā Kustīgais pasākums «Bagātību lādes meklējumos». Plkst. 9.00 pulcēšanās pagasta centrā ar
mašīnām. Pārbrauciens pa
kultūras un vēstures manto
juma vietām un pikniks
ģimenēm. Vada Rudīte Gul
be.
• 19.maijā plkst.19.00 sko
las zālē Valkas pagasta amatierteātra izrāde. Pēc R.Blaumaņa motīviem «Brīnumzālīte».
• 23.maijā plkst.10.00 «Mirdzās» tautas nama un bērnudārza darbinieki piedāvā:
Ceriņu balle vecvecākiem.
Pasākums pirmsskolas ve
cuma bērniem ar vecmāmiņām un vectētiņiem.
• 26.maijā plkst.11.00 sko
las pagalmā Senioru deju
grupu festivāls «Vijolīšu val
sis».

Valkas pagasta Saieta
namā «Lugažu muiža»

• 11.maijā plkst.19.00 Mā
tes dienai veltīts koncerts.
• 11.maijā plkst.22.00 – Dis
kotēka.

Zvārtavas pagastā

• 11.maijā plkst.19.00 Mierkalna tautas namā Mātes di
enai veltīts koncerts, pēc tam
balle

Draudzes ziņas

• 26.aprīlī plkst. 18.30 Val
kas Lugažu baznīcā Vakara
sarunas par ģimeni. Filma
«Ugunsdrošs».
• 26.maijā Valkas – Lugažu,
Ērģemes un Kārķu draudžu
ekskursija uz Madonas no
vadu. Pieteikties: Mārīte Kalniņa mob.t.: 28619997. v

Akcija «Muzeju nakts – 2012»
19.maijā

Moto: «ZILĀ KRĀSA – JŪRA»
Pasākuma «Arī Valkas teritorijā kādreiz bija jūra»
norise Valkas novadpētniecības muzejā
Norises laiks
(19.00 – 01.00)

Plkst.20.00

Aktivitāte
Valkas Mākslas skolas radošā darbnīca
«Laikmeta pēdas smiltīs un akmenī»:
• krāsaino mandalu veidošana;
• dekoratīvā akmens apstrāde – zīmējums vai dekupāža uz akmens
Telpisku objektu brīvdabas ekspozīcija
(Valkas Mākslas skola, Valkas pamatskola)
Virtuālā izstāde «No gaismas, no skaņas, no vārda…»
Gaisma – fotostudija «Reflex», skaņa – Anita Tannenberga, vārds – Mari
ka Svīķe.
Izstāde «Arī Valkas teritorijā kādreiz bija jūra»
(Daiņa Ozola kolekcija, Latvijas Dabas muzeja krājums)
Tikšanās ar Dabas aizsardzības pārvaldes vecāko ekspertu Daini Ozolu
Vides izziņas spēles par Baltijas jūru (Valsts izglītības satura centrs,
Rēzeknes katoļu vidusskola, Ērģemes pamatskola)
Valkas novadpētniecības muzeja un Valgas (Igaunija) muzeja konkurss
«Meklējam dārgumus pie kaimiņa»

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

Informatīvo izdevumu
Valkas pilsētā izplata Jauniešu dome

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī
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
Kārķu pagasta pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Pilskalne, tālr. 26391447, e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv.
Informāciju par Valkas pilsētu apkopoja Inguna Medne.

Datorgrafika: Arnis Ozoliņš;
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»

