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ogadspeciālinotikumamirradīta
Robežtirgus dziesma (teksta un melo
dijasautoreZaneBrūvere,idejasizpil
dītājs Andris Niklavičs). Dziesmu iz
pildagrupanoValkas–«Incognito»un
dziedātājiJanaunAivarsnoIgaunijas.
Dziesmā uzmundrinošu Robežtirgus
repuizdziedājušiValkasunValgasmē
ri–VentsArmandsKrauklisunKalevs
Herks!
Dziesmuvarinoklausīties:
www.valka.lv

Robežtirgū vienuviet
N opērkams ir itin viss,
Zivis, gaļa, desas, stādi,
Krekli, bikses, cirvju kāti.
Un ja esi iepircies,
Nāc pie galda, stiprinies!
Desā varēs iecirst zobus,
Makā nejūtot pat robu!
Robežtirgus Valkā, Valgā,
Satiksimies kuplā skaitā!
Viena kāja ziemeļos,
O tra kāja dienvidos!

(Zane Brūvere)

Pasākuma laikā uz abu pilsētu robežas ar bikšu siksnām spēkosies Valkas un Valgas mēri.
Foto: ArvoMēks
Teksts: ZaneBrūvere

A

tīmēsimdesmitgaduiestāša
nos Eiropas Savienībā ar tirgošanos
Latvijas un Igaunijas robežas abās
pusēs! Pasākumā piedalīsies pār
stāvji no Eiropas Komisijas pārstāv
niecības Latvijā un Igaunijā. Runas
teiks abu pilsēt u mēri – Vents Ar
mandsKrauklisunKalevsHerks.
PirmoreiziLatvijānotiksarīkon
kurss gaļas ražotājiem jeb «1.Starp
tautiskais gaļas un desu festivāls».
Konkurss norisināsies trīs kategori
jās.Desuunžāvējumukvalitātivēr
tēsžūrija.Arīapmeklētājiembūsie

spēja nogaršot ražotāju piedāvātos
izstrādājumus. Desu festivālā no
teikslaureātusunpasniegsapbalvo
jumus šādās nominācijās – «Gardā
kā»un«Cēlākā».
Īpaša «odziņa» – pasākuma laikā
uz abu pilsēt u robežas ar siksnām
spēkosiesValkasunValgasmēri!Re
dzēs, kurš kuru ievilks savā pusē!
«Šo tautisko sporta veidu varēs pa
mēģināt jebkurš interesents, arī dā
mas», iedrošina Valkas novada do
mespriekšsēdētājs.
Uz Igaunijas – Latvijas robežas
tiks uzstādīta telts, kurā visu dienu

apmeklētāji varēs iepazīties ar pār
stāvniecības sarūpēto informāciju
un izdales materiāliem. Būs arī aiz
raujošasatrakcijas–«PHOTOBOX»
– fotografēšanās kabīne, kurā ap
meklētājiem būs iespēja nofotogra
fētiesuzkādasEiropāpopulārasvie
tasfona.TaiskaitāuzValkas/Valgas
robežas! Otra atrakcija būs mag
nētiskatāfele,kurāvarēsEiropu«sa
liktpagabaliņiem».
Arī šogad apmeklētājus ieprieci
nāsdaudzveidīgakultūrasprogram
ma–uzskat uvesspēlēsansambļiun
vietējieizpildītāji.Būssportaaktivi

tātes, loterija un rokkoncerts. Pasā
kuma vadītāji programmu pieteiks
ganlatviešu,ganigauņuvalodā.Va
kara noslēgumā – balle ar grupu
«Emburgaszēni».
Jau tradicionāli robežtirgus ideja
unmērķisirlabdarība.Līdzekļipar
tirdzniecībasviet unomuunloteriju
tiekatvēlētikādamkonkrētammēr
ķim – Valkas un Valgas pašvaldību
vadītājivienojāsšīgadatirgusieņē
mumusieguldītunikālušūpoļuuz
stādīšanā uz Valkas – Valgas robe
žas. Šūpojoties, būs iespēja vienā
mirklīpabūtdivāsvalstīs.v

Eiropasparlamentavēlēšanas

Valkasnovadāirizveidoti7vēlēšanuiecirkņi:pavienamĒrģemes,Kārķu,

ģistrētajaidzīvesvietai.
Valkas,Vijciema,Zvārtavaspagastāun2iecirkņiValkaspilsētā:
Pilsonībasunmigrācijaslie Nr.
Iecirkņa
Iecirkņanosaukums
Adrese
tu pārvalde katram vēlētājam p.k. numurs
884
Pilsētaskultūrasnams
EmīlaDārziņaiela8,Valka,Valkasnovads,LV4701
uzviņadeklarētodzīvesvietas 1.
014.gada24.maijāLatvijā
2.
885
Mākslasskola
Beverīnasiela5,Valka,Valkasnovads,LV4701
adresipapast uirizsūtījusipa
notikskārtējāsEiropasParla
894
Ērģemespamatskola
Ērģemesskola,Ērģeme,Ērģemespagasts,
ziņojumuparto,kuraiecirkņa 3.
Valkasnovads,LV4711
mentavēlēšanas,kurāsLatvi
sarakstā vēlētājs iekļauts. Ja 4.
898
Kārķupagastapārvalde
Ausmas,Kārķi,Kārķupagasts,Valkasnovads,LV4716
jas pārstāvībai Eiropas Parla
paziņojums kādu iemeslu dēļ 5.
906
Lugažumuiža
Lugažumuiža,Lugaži,Valkaspagasts,
mentājāievēlastoņideputāti.
navsaņemts,tadsavuiecirk ni
Valkasnovads,LV4701
Šajās vēlēšanās Latvija būs
varnoskaidrottiešsaistē,Pilso
6.
908
Vijciemapagastapārvalde Dalderi,Vijciems,Vijciemapagasts,
viensvēlēšanuapgabals.Katrs
nības un migrācijas liet u pār
Valkasnovads,LV4733
vēlētājs ir reģistrēts noteiktā
7.
909
Zvārtavaspagastapārvalde Luturskola,Stepi,Zvārtavaspagasts,
valdesmājaslapāvaipatālru
vēlēšanu iecirk nī atbilstoši re
Valkasnovads,LV4735
ni67049999.
EiropasParlamentavēlēšanāsbūsiespējanobalsot • piektdien, 23.maijā – no pulksten 10.00 līdz
o 19.maijavēlēšanuiecirkņosvarēsiepazīties arī3dienaspirmsvēlēšanudienasno21.maijalīdz 16.00.
Vēlēšanudienā–24.maijāiecirkņibūsatvērti
ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, 23.maijam:
priekšvēlēšanu programmām un pieteikt balsošanu • trešdien,21.maijā–nopulksten17.00līdz20.00, no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vairāk informācijas
atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stā • ceturtdien, 22.maijā – no pulksten 9.00 līdz skatīt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā:
12.00,
www.cvk.lvv
vokļadēļnevarēsnobalsotvēlēšanuiecirknī.

Teksts: R.Rastaks, Valkas novada
vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
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Galvenālomabūstava!
Teksts: VitaBērziņa

G

alvenā loma būs tava, ja vien
mēstovisufilmēsim!
Aizvadītajā gadā Valkas novada
delegācijaapsveicafilmas«Pūt,vēji
ņi!»radošogrupufilmas40gaduju
bilejā.Filmairtautiskāstilāiet urēts,
latvisko tradīciju piesātināts stāsts
parprecībām.
Šogadvisituvuuntāludzīvojošie
tieklaipniaicinātiatgrieztiesfilmas
uzņemšanaslaukumā–Vijciemapa
gastaIelīcāsun23.maijākopāsvinēt
5.Valkasnovadasvētkus!
Ziemuesamčaklistrādājuši,laiks
lustētieslaukusētā!Ziņģesundanči,
pūralādesvēdināšanaunaroduiz
rādīšana, smalku viesu uzstāšanās,
ēdienu un alus smēķēšana, ballēša
nās...
Ielīcās tapušas arī citas mākslas
un dokumentālās filmas. Dažas no
tām – «Vilkaču mantiniece», «Pūt,
vējiņi! Filmas arheoloģija», kā arī
«Pūt,vējiņi!»varēsietredzētarīšajā
vakarā. «Kinīša» skatīšanās notiks
rijā,kurufilmēšanasvajadzībāmsa
vulaikizmantojušikinostudijasļau
dis.Paralēlinotiksarīcitasaktivitā
tesunikviensvarēsizvēlētiessevtī
kamākonodarbi.
Plaši būs pārstāvēti novada rok
darbnieki, kuru darbi būs skatāmi
izstādē«Pūralādesvēdināšana».No
tiks arī amata prasmju izrādīšana –
uzvietasvarēsietskatītieskāmeista
ripingrozus,grebjkarotes,pin,auž,
knipelē.Novēlu,laiizdodasarīkaut
konoandelēt!
Divi duči Valkas novada māksli
nieciskās pašdarbības kolektīvu ga
vilēs ziņģu stundā pulksten piecos,

spriņģosdančustundāsešosunve
dīs rotaļās cet urksni pirms desmi
tiem.Novadapastāvēšanaslaikāpir
moreizigandrīzvisikolektīvisatik
siesvienuviet!
Pusa stoņos vak ar iņ as pļavā –
katrspagastsvārauzugunskurakā
du, savā pusē iecienīt u – zupu vai
putru,Valkaspilsētagādāparsaldo
–būsķīselis!Pasmeķējietnovisa,tad

Pagastos: VIJCIEMĀ

Vijasupesvārda
dienassvinības

jau redzēs, kas visvairāk ies pie
sirds!
Kājaulielossvētkos,būsarīsmalkie viesi: grupas «Turaidas roze» un
«Apvedceļš».
ImantsKalniņširfilmas«Pūt,vē
jiņ!» komponists, tāpēc šajā vakarā
arīskanēslatviskāuntikļotimelo
diskāmūzika.
Kas jāņem līdzi? Deķis vai beņķis,

kursēdēt,širmis,lailiet usneuznāk,
kādajiptepretkukaiņiem,ragaiņiem
unnaudasmacīc(tāteikt uīstsvijcie
mietis).
Ievasziedos,mežasmarža,lakstī
galastreļļi,Tusēdidroškāunlepni
pamājkājāmgājējiem–tastikirīsts
kino!Brauctikšurp,ungalvenālo
mabūsTava!v

Mazovokālistukonkursi«Cālis2014»
un«Visiputniskaistidzied2014»

Teksts: VitaBērziņa,
Vijciema tautas nama vadītāja

U

peVija–mainīga,sievieteVija–ne
paredzama, dziesmu un deju vija – kopā
sat uroša… Katru gadu 5.aprīlī Vijciema
pagastssvinVijasupesvārdadienu,patei
cībā,katāpagastamdevusivārdu,kaie
dvesmo radošām lietām, darbiem un arī
jautriemnedarbiem!Sveicienituvuuntā
luesošajāmsievietēmVijām–arītām,ku
rassestdienaspēcpusdienāpulcējāsAglo
nā,VislatvijasVijuikgadējāsalidojumā!
Šogad tilt us pār upēm – Viju, Gauju,
Amat uunDaugavutaisījimūsudraugi,12
pašdarbības kolektīvi no dažādām Latvi
jasvietām.
Pēc koncerta ziedu vainags tiek upei,
baltasūdensrozesdejovirsatvaraunsve
ču gaišums savieno abus krast us. Stiprs
vējš plivina mat us, bet sirsniņām – silti!
Arīvēdersparsilt umatrūkumunesūdzas
–Vijāķertasforelesunmencaskūpkatlā
upeskrastā.Kasnavēdissvētkuzupu,ne
mazVijasvārdadienānavbijis!
Pasākumaizskaņā–tradicionālātautas
dziedāšana. No majestātiskām odām ze
mei,dziesmaiundzīveilīdzšlāgeriem,no
nākotpiesirdiplosošiembālādiskiemsali
kumiem.
Vienmēr viens un tas pats – koncerts,
zupaunsadziedāšanās,betkatrugaduto
mērsvaigs!v

Piedalīšanās konkursos dziedātājiem palīdz apgūt skatuves mākslu jau no mazotnes
Teksts un foto: ZaneBrūvere

12.

aprīlīValkaspilsētaskultūrasnamānotika
mazovokālist ukonkursi«Cālis2014»un«Visiputni
skaistidzied2014».
Šogadtajospiedalījāsrekorddaudzmazodziedā
tājunoĒrģemes,ValkasunKārķupagastiem,kāarī
Valkaspilsētas–pavisam51!
Aboskonkursosuzvarētājusnoteicažūrija–Lat
vijas  Igaunijas institūta direktors un mūziķis Er
nestsLībietis,vokālāpedagoģeundziedātājaAnete

Irkleunšova«Korukari2»dalībnieceKristīneKaro
le.ErnestsLībietispateicāsvecākiemunpedagogiem
par ieguldīto darbu bērnu priekšnesumu sagatavo
šanā.Viņšarīatina,kaizvēlētiesuzvarētājuvecāko
dziedātājugrupānavbijisvieglsuzdevums.
Tit ulu «Cālis 2014» ieguva Beāte Anna Vāne, bet
konkursā «Visi putni skaisti dzied» uzvaras laurus
plūcaZaneKaukule.
Katram dalībniekam tika sarūpētas pārsteiguma
balvasunpateicībasrakstsparpiedalīšanos.
Galvenajiemuzvarētājiembalvātikapasniegtsko
kazirdziņšunskrejritenis.v

[
BūsietgaidītiMeža
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Numura raksts

dienāsKārķos

Teksts: Sandra Pilskalne

30.

apr īlī Kārķos notiks
11.Meža dienas. Kā vienmēr būs
tradicionālās lietas, bet netrūks
arīpārsteigumu.
Pirmieieskaņupasākumiplāno
tijau29.aprīlī,kadinteresentigida
pavadībāvarēsdotiesuzBezdibe
ņa ezeru, kas atrodas Bezdibeņa
purvavidū.Vakarā,kadKārķosie
radīsiesRīgasTehniskāsUniversi
tātesstudentugrupa,tautasnamā
pie kamīna dziesmas un sarunas
ar mūziķi un dziesminieku Kārli
Kazāku, kurām aicināts pievieno
tiesikviens.
Meža dienu atklāšana 30.aprīlī
pulksten 9.00 pie Kārķu pagasta
pārvaldes.ŠogadMežadienudar
bi,galvenokārtnotiksLustiņdruvā
un Ķires upes krastā, Sedas upes
krastāpieSpiģualas.Pagastacent
rā strādās SIA «Labie koki» arbo
risti.Pavisamdarbiritēsvienlaicī
givairāknekā10objektos.
Kā jau tas talkā pienākas – pēc
kopīgadarbabūskopīgamaltīteun
atpūta, kur katrs varēs sev atrast
kointeresantuunaizraujošu–no
tiksarī3.KokaautosacensībasKār
ķos.
Mežadienupasākumuvadīsda
bas pētnieks Māris Olte. Viens no
interesantākajiemdarbaobjektiem
būs Kukaiņu viesnīcas būve Lus
tiņdruvā. Iecerēts, ka dalību vies
nīcas būvē ņems arī Latvijā viens
no zinošākajiem kukaiņu pētnie
kiemjebentomologiem–profesors
VoldemārsSpuņģis.
Visas dienas garumā Viļņa Ka
zākaunstudentuvadībādarbosies
Zaļā koka darbnīca. Jaunums būs
Ēnuteātris.Apskatāmasbūsdažā
das izstādes. Ikviens talkas dalīb
nieksaicinātsuztalkuņemtbeņķī
ti(pašavaikādameistaragatavotu
soliņu – kūtsbeņķīti, ūdensspaiņa
soliņu,kartupeļumizošanai,makš
ķerēšanai u.c. nodarbēm un vaja
dzībām gatavotu), lai ar tiem pie
dalītos «Beņķīšu izstādē». Intere
santākajiemeksponātiemparedza
maspārsteigumabalvas!
Pēc tam vajadzības gadījumā
beņķīšusvarēsietizmantotsēdēša
nai, baudot pēcpusdienā pasāku
ma atpūtas daļu. Par muzikāliem
priekšnesumiem rūpēsies vietējie
pašdarbnieki un tautā iemīļots
dziedātājs un dziesmu autors Gu
nārsMeijers,kuršpēctamvakarā
kopāarorķestrispēlēsarīballē.Ik
vienam pasākuma dalībniekam
būs iespēja pārbaudīt savu veiklī
bu un drosmi aizraujošās sportis
kās aktivitātēs – gan alpīnismā,
gan loka šaušanā. No pulksten
12.00RūķaDabasbodītēbūsiespē
jamsnopirktlaukulabumus.
Pasākumā piedalīsies Zemkopī
basministrijasMežudepartamen
ta direktors Arvīds Ozols, kā arī
pasākumā plānojuši piedalīties
Zemkopības ministrs Jānis Dūk
lavsunVidesaizsardzībasunreģi
onālās atīstības ministrs Romāns
Naudiņš.

BūsietmīļigaidītiKārķosraženi
strādāt un kopīgi atpūsties! Pie
mums,kājautradicionāli–pēclabi
padarīta darba, būs laba atpūta.
Nācietunaicinietlīdziradus,drau
gusunģimeni!Talkutūrisms–šis
ir jēdziens, ko kārķēnieši centīsies
iedibināt pirmie Latvijā – ikviens
būsiet gaidīts Kārķos strādāt, sa
kopt vidi, aktīvi atpūsties un ko
jaunu uzzināt! Paldies visiem sa
darbībaspartneriematbalstītājiem
– nakšņošana, ēdināšana un za
ļumballe visiem būs bez maksas.
Vissnotiksparpriekudabaiuncil
vēkiem!

Kokaauto
sacensībunoteikumi
Piedāvājam iespēju bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem no
dabiska koka izgatavot pašgājēju
auto: labāmlietāmnavnekālieka!
Kādzinējs–motors,darbojaskoka
zars vai maikste, kura iztaisnojo
ties, velk auklu, un tā griež asi ar
riteņiem.
Tehniskie noteikumi – absolūti
nekāduierobežojumu!Autodetaļu
izmēri,forma,krāsaunvisspārē
jais–jūsubrīvaizvēle.
Uzvartālākaizbraukušais!
Skaidrs,kavisuizšķirslabakon
strukcijaunstiprs«motors»!Kātas
notiek, var aplūkot «TVNET Onli
neTV»–Vidzemēsarīkokokaauto
sacīkstes.
Spēkrati tiek sadalīti klasēs pēc
maiksts (dzinēja kārts) garuma –
līdz 1 m; 1 – 2 m; virs 2 metriem.
Būs arī brīvā klase, jaunrade bez
noteikumiem(brīvajāklasētiekie
skaitītiarīautoarvairākāmdzinē
jakārtīm).TehniskaistiesnesisLat
vijasAmatniecībaskamerasprezi
dents Rīgas Tehniskās universitā
tes asociētais profesors Vilnis Ka
zāks.
Katrā klasē pirmo trīs vietu ie
guvēji tiek apbalvoti ar Latvijas
Amatniecībaskameras,RīgasTeh
niskās universitātes, Latvijas Iz
gudrotājubiedrībasunValkasno
vadadomesbalvām.Jaunapasau
les rekorda uzstādītājam naudas
balva100EUR.
Pagājušajā gadā Koka auto sa
censībasnotikanetikaiKārķos,bet
arīvairākasreizesRīgā,Valkā,Vij
ciemā. Vijciemietis Valdis Šaicāns
Rīgā uzstādīja Latvijas rekordu –
34,2metri.
Sacensībuprogramma:
•30.aprīlīnopulksten12.00līdz
13.00 tehniskā komisija (dzinēju
kārts mērīšana) un starta numura
piešķiršanapieKārķupagastapār
valdes;
• pulksten 14.00 sacensību sā
kumspieKārķusportanama.
Sīkāka informācija: Pēteris Pē
tersons: mob.t. 26280656, epasts:
peteris.petersons@valka.lv. Kārķē
niešiviesmīlīgipiedāvāsnaktsmā
jas no tālienes atbraukušajiem jau
otrdienas vakarā. (Sandra Pilskal
ne,mob.t.:26068289).v

LiktspamatakmensVUGD
VidzemesreģionabrigādesValkas
daļasdepojaunbūvei

27.martā svinī

gā pasākumā kopā
ar vēstījumu nāka
majām paaudzēm
tika likts pamatak
mens Valsts uguns
dzēsības un glābša
nasdienesta(VUGD)
Vidzemes reģiona
brigādes Valkas da
ļasdepojaunbūvei.
Pasākumā piedalī
jās VUGD priekš
nieks
pulkvežleit
nantsOskarsĀboliņš,
Valkasnovadadomes
priekšsēdētājs Vents
Armands Krauklis,
pārstāvjinoIgaunijas
Glābšanaspārvaldes,
kāarīIgaunijas–Lat
vijas pārrobežu sa
darbības program
massekretariātapār
stāvji.v
Valkas novada domes
priekšsēdētājs ar ķelli
gatavs ielikt stingrus
pamatus jaunajai
Valkas depo ēkai

[
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Valkas novada domē

• Apstiprināt Noteikumus Nr.8
«Grozījumi Valkas novada domes
2011.gada 28.aprīļa Noteikumos Nr.4
«Pilsētas teritorijas apsaimniekoša
nas nodaļas Dzīvnieku pat versmes
darbības noteikumi».
• Piešķirt Vijciema tautas namam
papildus finansējumu EUR 2184,00
darbības nodrošināšanai.
• Apstiprināt finanšu analītiķa
amata likmes palielināšanu no 0,5
uz 1 slodzi.
• Apstiprināt noteikumus Nr.9 «Par
Valkas novada domes, tās iestāžu un
strukt ūrvienību sniegto maksas pa
kalpojumu izcenojumu metodikas
un sniegto pakalpojumu cenrādi».
• Apstiprināt Valkas novada būv
valdes maksas pakalpojumu cenrā
di bez PVN. Pievienotās vērtības no
dokli aprēķināt atbilstoši Pievieno
tās vērtības likumam.
• Pagarināt Valkas novada attīstības
programmas 2010. – 2016.gadam ak
tualizāciju līdz 2014.gada 1.jūnijam.
• Apstiprināt 12. Lielā labdarības
Robežtirg us, kas notiks Valkā un pie
Rīgas ielas Robežpunkta Valgā 10.
maijā, mērķa ziedojumus par vienu
tirdzniecības viet u.
• Apstiprināt 12. Lielā Labdarības
Robežtirg us mērķi – Lielo šūpoļu iz
gatavošana un uzstādīšana uz Val
kas – Valgas robežas pie Varžupītes
posmā starp Rīgas un Raiņa ielām.
• Īstenot programmas «Eiropa Pil
soņiem» 1.darbības «Aktīvi iedzīvo
tāji Eiropai» 1.pasākuma 1.apakšpa
sākuma «Sadraudzības pilsēt u ie
dzīvotāju tikšanās» projekt u «Pārro
bežu izglītība, profesionālās ievirzes
izglītība, interešu izglītība kā papil
dinājums vispārējai izglītībai /
Cross-border education, Profession
ally oriented education, Hobby edu
cation as supplement to General
education» un organizēt Twin Towns
asociācijas sanāksmi, kas norisinā
sies no 2014.gada 5.jūnija līdz 9.jūni
jam.
• Izstrādāt un iesniegt projekta pie
teikumu «Skaņas aparat ūras iegāde
Turnas tautas namam» izsludinātās
vietējās attīstības stratēģijas projek

tu konkursa VI kārtā LAP 413.pasā
kuma «Lauku ekonomikas dažādo
šana un dzīves kvalitātes veicināša
na vietējo attīstības stratēģiju īsteno
šanas teritorijā» 1.rīcībai «Brīvā laika
pavadīšanai paredzētās infrastruk
tūras ierīkošana un pilnveidošana
vietējiem iedzīvotājiem».
• Atbalstīt Ērģemes pagasta biedrī
bas «Turnava» izstrādāto projekta ie
snieg umu «Tautas tērpu iegāde Ēr
ģemes pagasta bērnu tautas deju ko
lektīviem», kas ir izstrādāts iesnieg
šanai LAP 413.pasākuma «Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstī
bas stratēģiju īstenošanas teritorijā»
4.rīcībai «Kult ūras mantojuma sa
glabāšana un pilnveidošana». Kopē
jās projekta izmaksas EUR 1518,90,
Eiropas Savienības līdzfinansējums
90% no kopējām projekta izmaksām
jeb EUR 1367,01.
• Atbalstīt Valkas pilsētas biedrības
«Atbalsts Valkai» izstrādāto projek
ta iesnieg umu «Tautas tērpu iegāde
Valkas pilsētas bērnu un jauniešu
tautas deju kolektīviem», kas ir iz
strādāts iesniegšanai LAP 413.pasā
kuma «Lauku ekonomikas dažādo
šana un dzīves kvalitātes veicināša
na vietējo attīstības stratēģiju īsteno
šanas teritorijā» 4.rīcībai «Kult ūras
mantojuma saglabāšana un pilnvei
došana». Kopējās projekta izmaksas
EUR 3300,00. Kopējās projekta attie
cināmās izmaksas EUR 3000,00
Eiropas Savienības līdzfinansējums
100% no kopējām projekta attiecinā
majām izmaksām.
• Apstiprināt Nolikumu Nr. 7 «Val
kas novada Zemes komisijas noli
kums».
• Apstiprināt vispārējās vadības ad
ministratīvo izdevumu īpatsvara
procent u no kopējā budžeta 11,2%.
• Apmaksāt līdzfinansējumu EUR
545 dalībai jauniešu apmaiņas pro
jektā «HOP OVER» no Valkas ģim
nāzijas ziedojuma konta līdzekļiem.
• Noteikt atlīdzību Valkas novada
domes deputātiem par deputāta pie
nākumu pildīšanu EUR 6,261 par
vienu nostrādāto darba stundu.

• Lai nodrošināt u projekta «Ūdens
saimniecības attīstība Valkas nova
da Kārķu ciemā, 2.kārta» realizāciju,
ņemt aizņēmumu EUR 156 899,76
apmērā no LR Valsts kases ar atlikto
aizņēmuma atmaksu.
• Lai nodrošināt u projekta «Ūdens
saimniecības attīstība Valkas nova
da Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā»
realizāciju, ņemt aizņēmumu līdz
EUR 340 780,55 apmērā no LR Valsts
kases ar atlikto aizņēmuma atmak
su.
• Lai nodrošināt u projekta «Sadzī
ves atkrit umu izgāzt uves «Celīši»
rekultivācija Valkas novada Vijcie
ma pagastā» Nr. 3DP/3.5.1.2.1/13/
IPIA/VARAM/001 realizāciju, ņemt
aizņēmumu EUR 136 356,64 apmērā
no LR Valsts kases ar atlikto aizņē
muma atmaksu.
• Lai nodrošināt u projekta «Ūdens
saimniecības pakalpojumu  attīstība
Valkā, 2.kārta» realizāciju, ņemt aiz
ņēmumu līdz EUR 153 814,61 apmē
rā no LR Valsts kases ar atlikto aiz
ņēmuma atmaksu.
• Apstiprināt Valkas novada domes
Nolikumu Nr.8 «Valkas pamatsko
las nolikums».
• Piešķirt līdzfinansējumu Valkas
ģimnāzijas projektam «Road to De
mocracy» Vislā (no 2014.gada 2. līdz
9.martam) EUR 630.
• Piešķirt EUR 340 hokeja vārtsarga
izdevumu apmaksai par piedalīša
nos Starptautiskajā turnīrā hokejā
Slovākijā no 2014.gada 30.marta līdz
7.aprīlim.
• Izstrādāt un iesniegt projekta pie
teikumu «Izstāžu zāles labiekārtoša
na Kārķu tautas namā» nodibināju
ma «Riet umu Bankas labdarības
fonds» (RBLF) un AS «Lauku avīze»
izsludinātajā projekt u konkursā
«Sprīdis labākai dzīvei».

Informācija par reklāmu
izvietošanu Valkas novadā

Lai izvietotu reklāmu, afišas vai
sludinājumus šim mērķim paredzētos

nama kasē, Valkas novada pagastu
pārvaldēs vai ar pārskaitījumu uz
Valkas novada domes kontu. Par
stendos Valkas novadā, ir jāsamaksā nodevas samaksu tiek izsniegta
pašvaldības nodeva Valkas novada kvīts.
domes kasē, Valkas pilsētas kultūras

Nodeva par reklāmas un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās

Par īslaicīgas (līdz vienam mēnesim) reklāmas, afišu un sludinājumu
izvietošanu publiskās vietās šim mērķim paredzētos
stendos par vienu reklāmas vienību:
Nodeva

Valkas
Visā Valkas novada
Novada ciemu
pilsētā
teritorijā
centros
Formāts Nodeva Formāts Nodeva Formāts Nodeva
EUR
EUR
EUR
Īslaicīga reklāma
Līdz
0,71
Līdz
0,71
Līdz
0,50
(līdz vienam
A4
A4
A4
mēnesim) par
A3
1,42
A3
1,42
A3
1,00
vienu reklāmas
A2
2,85
A2
2,85
A2
1,99
vienību
Virs A2
14,23
Virs A2
4,27
Virs A2
5,69

Plašāka informācija: www.valka.lv – Saistošie noteikumi Nr.22 no
30.06.2010. «Par pašvaldības nodevām Valkas novadā». v

• Atbalstīt Vijciema biedrības «Vij
ciema jauniešu dome» izstrādāto
projekta iesnieg umu «Tautas tērpu
un folkloras instrument u iegāde Vij
ciema pagasta jauniešu pašdarbības
kolektīviem», kas ir izstrādāts ie
sniegšanai LAP 413.pasākuma «Lau
ku ekonomikas dažādošana un dzī
ves kvalitātes veicināšana vietējo at
tīstības stratēģiju īstenošanas terito
rijā» 4.rīcībai «Kult ūras mantojuma
saglabāšana un pilnveidošana». Ko
pējās projekta izmaksas EUR
2964,00, Eiropas Savienības līdzfi
nansējums 90% no kopējām projekta
izmaksām jeb EUR 2667,60.
• Izstrādāt un iesniegt projekta pie
teikumu «Skaņas aparat ūras iegāde
Valkas pagasta Saieta namam «Lu
gažu muiža»» izsludinātās vietējās
attīstības stratēģijas projekt u kon
kursa VI kārtā LAP 413.pasākuma
«Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teri
torijā» 1. rīcībai «Brīvā laika pavadī
šanai paredzētās infrastrukt ūras ie
rīkošana un pilnveidošana vietējiem
iedzīvotājiem».
• Atbalstīt Valkas pilsētas biedrības
«Valkas Dāmu klubs» izstrādāto
projekta iesnieg umu «Tautas tērpu
iegāde Valkas pilsētas Senioru ko
rim «Dziesmu rota»», kas ir izstrā
dāts iesniegšanai LAP 413.pasāku
ma «Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vie
tējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā» 4.rīcībai «Kult ūras manto
juma saglabāšana un pilnveidoša
na». Kopējās projekta izmaksas
3300,00 EUR. Kopējās projekta attie
cināmās izmaksas 3000,00 EUR,
Eiropas Savienības līdzfinansējums
100% no kopējām projekta attiecinā
majām izmaksām. v

Valkā un Valgā Dvīņu
pilsētu ikgadējā sanāksme
2

014.gada sadraudzības pil
sētu tīklojuma Twin Towns ik
gadējā sanāksme nor isināsies
Valkā / Valgā no 5.jūnija līdz 9.
jūnijam. Sanāksmes tēma «Pār
robežu izglītība, profesionālās
ievirzes izglītība, interešu izglī
tība kā papildinājums vispārējai
izglītībai».
«Twin Towns» apvieno 10 Eiro
pas Savienības pašvaldības, tā ir
izveidojusies 2001.gadā Zviedrijā.
Sadraudzības pilsēt u tīklojuma
biedri ir Durbuy (Beļģija), Kobyl
nica un Koscielisko (Polija), Ori

mattila un Uusikaupunki (Somija),
Valga (Igaunija), Osthammar
(Zviedrija), Weissenburg -  Gun
zenhausen (Vācija), Tvordošin
(Slovākija) un Valka (Latvija). Kat
ru gadu kāda no pilsētām organi
zē tematisko sanāksmi, kurā tie
kas pašvaldību administrācijas
pārstāvji un jaunieši ar mērķi stip
rināt sadarbību starp Eiropas Sa
vienības dalībvalstīm.
Dalību 2014.gada sanāksmē ir
apstiprinājušas visas sadarbības
tīklojuma pilsētas. Katru pašval
dību pārstāvēs 3 administrācijas
pārstāvji un 4 jaunieši, kopējais
dalībnieku skaits līdz 70 cilvē
kiem. Projekts tiek līdzfinansēts
no programmas «Eiropa pilso
ņiem». v

Valkas novada domē tika saņemts 2014.gada 31.janvāra Vidze
mes plānošanas reģiona atzinums, ar kuru reģions neatbalsta Val
kas novada aktualizētās attīstības programmas 2010. – 2016.gadam
apstiprināšanu un lūdz veikt labojumus un papildinājumus saska
ņā ar Reģiona atzinumā norādītajiem iebildumiem un iesniegt reģi
onam atkārtota atzinuma saņemšanai. Saskaņā ar to dome 2014.
gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Par Valkas novada attīstības
programmas  2010. – 2016.gadam aktualizācijas pagarināšanu līdz
2014.gada 1.jūnijam. v
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J.Cimzes200gadujubileja

Gadsimta notikums
Valkas brīvdabas estrādē

Atklātas 35.Cimzes mūzikas dienas
Teksts un foto: ZaneBrūvere

23.

aprīlī ar Starptautisku trio
festivālu, kurā muzicēja instrumen
tālie ansambļi no Radvilišķu Mūzi
kas skolas Liet uvā, Limbažu, Ropa
žu, Pārdaugavas, Strenču un J.Cim
zes Valkas Mūzikas skolām, atklāja
35.Cimzesmūzikasdienas.
IkpavasarinedēļasgarumāValkā
notiekgarīgasunklasiskāsmūzikas
koncerti.Šogad,JāņaCimzes200.ju
bilejas gadā, Cimzes dienas notiek
35.reizi.
Aizvadītie trīsdesmit pieci gadi
Cimzes dienu vēst urē ir neaizmirs
tamu atmiņu, jaunu talant u meklē
jumu un panākumu laiks. Vairāk
par Cimzes dienām nākamajā nu
murā.v

Teksts: ZaneBrūvere

J

āņa Cimzes 200.jubilejas gada
kulminācijas pasākums notiks
31.maijā,pulksten19.00Valkasbrīv
dabasestrādē.Koncertaprogrammā
– igauņu un latviešu koru mūzikas
zeltaklasika.
Pasākumā klausītāji dzirdēs čet
ruspirmatskaņojumus,kurusspeci
ālikoncertamradījušiizcilielatviešu
komponisti Raimonds Pauls, Mār
tiņšBrauns,SelgaMenceunigauņu
komponists Renē Espers. Latviešu
komponistu radītajamdziesmucik

lam«Cimzesstunda»dzejurakstījis
tautā iemīļotais dzejnieks Jānis Pe
ters,kurššogadatīmē75gadujubi
leju.
Lielkoncertāpiedalīsiesbērnu,zē
nu un jauktie kori no Igaunijas un
Latvijas, Igaunijas Valsts akadēmis
kaisvīrukoris,DziesmusvētkuLie
lās mūzikas balvas ieguvējs – koris
«Sõla»,dūduunbungugrupa«Au
ļi»,saksofonukvartetsn[ex]tmove.
Pasākumā«Cimzeskods»tiksiz
mantotas jaunākās tehnoloģijas –
būskrāšņasgaismasunūdenspro
jekcijas un netrūks saviļņojošas
emociju.v

J.Cimzes Valkas mūzikas skolas direktors
Jānis Ludbergs ar svinīgu uzrunu atklāj
35.Cimzes mūzikas dienas

V.Gollera «Prelūdiju» izpilda J.Cimzes mūzikas skolas audzēknis G.Āre

Tautas kankļu ansamblis no Radvilišķiem – viens no Cimzes dienu laureātiem

Konkursa «Jaunā
dziesmu rota» II kārta
Teksts: LīgaLāne

L

Ropažu mūzikas un mākslas skolas ansamblis mūsdienīgā skanējumā
izpilda ABBA dziesmu «Mamma mia»

atvijas Nacionālā kultūras
centra(LNKC)izsludinātālatviešu
tautas dziesmu apdaru konkursa
«Jaunā dziesmu rota» II kārta no
tiks 31.maijā plkst. 12.00 Valkas
kultūrasnamā,kurtālākizvirzītos
konkursa darbus izpildīs Latvijas
amatieru kori – Rīgas Latviešu
biedrības kamerkoris «Austrums»
(mākslinieciskais vadītājs Ārijs
Šķepasts),AlūksnespilsētasTautas
nama skolotāju koris «Atele»
(mākslinieciskaisvadītājsJānisBal
tiņš), Rīgas Pedagoģijas un izglītī
bas vadības akadēmijas kamerko
ris«Fortius»(mākslinieciskāvadī
tāja Māra Marnauza). Konkursa

darbusvērtēsLNKCizveidotažū
rija.Labākāstautasdziesmuapda
res tiks izdotas nošu krājumā
«Jaunādziesmurota».
Konkursa mērķ is ir, akt ua lizē
jotJ.Cimzesdev umuLatv ijasko
rukust ībasiedibināšanāunat īs
tībā,akcentētlatv iešutautasmū
zikaslomulatv iešukoramūzikā,
radītjaunastautasd ziesmuapda
res a cappella izpildījumā iek ļau
šanai Latv ijas amat ier u kor u re
pert uārā un Vispārējo latv iešu
Dziesmu un deju svētku kopre
pert uārā.
Konkursauzvarētāju–godalgo
todziesmupaziņošanaplkst.14.00.
KonkursarīkošanuatbalstaValkas
novadadome.Aicinātivisiintere
senti.v
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Sportā

Teksts un foto: ZaneBrūvere

15.

aprīlīValkasģimnāzijassportahallē
norisinājās novada ﬂorbola čempionāta fināl
spēles. Par zelta, sudraba un bronzas meda
ļāmcīnījāsčetrasspēcīgākāsﬂorbolakoman
das.Cīņāpar3.viet uarrezultāt u6:2,«3.mai
ņas»ﬂorbolist usuzvarējakomanda«Vanagi».
Finālspēlē sacentās komandas «Vimba» no
Mazsalacasun«Baltaisgulbis»noValkasno
vada.Spraigācīņāuzvarējakomanda«Baltais
gulbis»arrezultāt u4:7.
Kausus un medaļas sportistiem pasniedza
Izglītības,kultūras,sportaunjaunatnesliet u
nodaļas vadītājs Rolands Rastaks un pašval
dībassportaspeciālistsMārisKoops.Vietējie
uzņēmēji uzvarētāju komandām bija sarūpē
juši garšīgas pārsteig uma balvas. Tika pazi
ņots arī rezultatīvākais spēlētājs – Reinis
Mirkšsnokomandas«Baltiegulbji».
Sacensību organizators Ilvars Rullis atīst,
kaparﬂorboladzīvinovadāirgandarīts:«Ņe
motvērāpieejamosresursus,esamsasnieg uši
teicamusrezultāt us.Parastiuzspēlēmcenša
miesuzaicinātkvalificēt ustiesnešus.Tas,ne
apšaubāmi,ceļspēļukvalitāti.»
SacensībasorganizējaValkasnovadadome
unFlorbolaklubs«Valka»sadarbībāaruzaici Komanda «Baltais gulbis» čempionātā izcīnīja zelta medaļas
nātiemtiesnešiem.v

Aicināmizkustinātkājas!
Teksts: Vents Armands Krauklis,
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V

alkasnovadāirļotiaktīvisporta
veterāni,arsportunodarbojasdaudzi
skolēni,bettajāpatlaikānemazums
jauniešu,vidējāsunvecākāspaaudzes
cilvēkukustasmaz.Tamlīdziagrivai
vēlunākveselībasproblēmas.Paradu
mus, ierasto dzīvesveidu mainīt nav
viegli.Šeitnovadadomesavuiespēju
robežāsnākstalkā
– dažādos veidos
veicinot iedzīvotā
ju iesaistīšanos fi
ziskajāsaktivitātēs.
Tāpēcskriešanasse
riālā «Optimists»
ieviešamTautaskla
si. No savas piere
dzes zinu, ka pie
dalīties sportiskā
pasākumā traucē
nevienfiziskāfor
ma,betarīpsiholo
ģiskā barjera. Nav
patīkamibūtpēdē
jam, savukārt cen
šanāspēcaugstāka
rezultātaneretine
vis uzlabo veselī
bu, bet gan to sa
gandē.
Tautasklasēkatrs
dalībnieksvarēsiz
vēlēties–fiksētsa
vu rezultātu vai
nē.Galvenais–pie
dalīties un veikt
vismaz 1 kilomet
ru. Tas var būt arī
lēns pastaigas so
lis. Baudot svaigo
gaisu mežā. Īpaši

aicinušoiespējuizmantottos,kuriem
irmonotonsvai«sēdošs»darbs,pen
sionārus,ģimenes.Izvēdinātgalvuun
izkustēties – neforsējot un nepārmo
cotorganismu–nāksparlabukatram.
Aktīvākajiem un uzcītīgākajiem Tau
tasklasesdalībniekiemdāvāsimpār
steigumabalvas.
Seriāls not iek Valkā, mežā pie es
trādes,pavienakilometragaromar
ķētoapli.Startsnopulksten14.30līdz
18.30.v

NotikušasatklātāsValkas
novadasacensībasspēkadivcīņā
Teksts: HaraldsBruņinieks,
sacensību galvenais tiesnesis

3.ĢirtsMednis–Valka

•Seniorukategorijāno40līdz49
gaduvecuma:
aprīlīValkasģimnāzijas
1.AndisPriedītis–Valmiera
sporta hallē tika rīkotas atklātās
•Seniorukategorijāno50gadu
Valkas novada sacensības spēka
vecuma:
divcīņā. Sacensībās vīrieši izpil
1.ValdisMednis–Stalbe
dīja svara stieņa spiešanu guļus
uz12atkārtojumiemunpievilk •Sieviešukategorijā:
1.GitaHofmane–Rozula
šanos kārienā pie stieņa. Sievie
2.DārtaĀboliņa–Valmiera
tesizpildījasvarastieņaspiešanu
3.MargitaZariņa–Auciems
guļus uz 12 atkārtojumiem un
vēderpresesvingrinājumu–ķer •Sievietēmseniorēmvecumāno
meņa augšdaļas pacelšana no 40gadiem:
guļusstāvokļa.
1.OlgaOraševska–Auciems
Sacensības organizēja Valkas
2.DaigaHofmane–Rozula
novada pašvaldība sadarbībā ar
Sacensību organizatoru mēr
biedrību «Ziemeļvidzemes atlē
ķisirpie
vērstuzmanībuLatvijas
tusavienība».
no
v
a
d
uunpil
sētuiedzīvotājiem
Sacensībāspiedalījāsdalībnie
rū
p
ē
t
ies
par
ve
selīgu dzīvesvei
kinoValkas,Kocēnu,Pārgaujas
duunat

īs
t
ītvis
pārējofiziskosa
novadiem,RīgasunValmieras.
ga
t
a
v
o
t
ī
b
u
vi
s
ā
dzīves garumā.
Rezultātitikavērtētipēcrela
Šo
g
adbied
r
ī
b
ai,sa
darbojotiesar
tīvā spēka metodes, nosakot la
Lat
v
i
j
asTau
t
asspor
taasociāciju,
bāko vingrinājumā svara stieņa
pa
r
e
d
zē
t
as
sa
c
en
s
ī
b
as vairākos
spiešanā guļus. Pievilkšanās un
Lat
v
i
j
asno
v
a
d
os,kurbezspē
ka
vēderpreses vingrinājumos da
vin
g
ri
n
ā
j
u
m
iemtiksie
k
ļau
t
asarī
lībniekiembijajāsasniedzmaksi
mālaisatkārtojumuskaitsarmi vieglatlētikasdisciplīnas.
Biedrība«Ziemeļvidzemesat
nēto vingrinājumu vietu kop
lē
t
u savienība» izsaka pateicību
summu.
Val
kasnovadadomei,tāspriekš
Sacensībāstikaizcīnītasseko
sē
d
ētājam Ventam Armandam
jošasvietas:
Krauk
lim, kas sacensību dalīb
•Jauniešukategorijā:
nie
k
iem
bija sarūpējis dažādas
1.RihardsBreicis–Valmiera
bal
v
as.
Val
kas novada domes
2.ImantsBauga–Valmiera
priekšsēdētājs V.A.Krauklis ap
3.JānisIkers–Stalbe
liecināja, ka Valkā veidojas jau
•Juniorukategorijā
nassportatradīcijasunšīssacen
1.EmīlsPauders–Valka
sībasvarētukļūtpartradicionā
2. Kristaps Fogelis – Rīga
lām Valkas novadā. Sacensību
(LSPA)
noslēgumādomespriekšsēdētājs
3.RihardsPriedītis–Valmiera
apbalvoja sacensību vecāko da
•Vīriešukategorijā:
lībniekuValdiMedniarspeciāli
1.EdijsSeleckis–Vaidava
sarūpētubalvu.v
2.MārtiņsOrskis–Kocēni

19.

[

Nr. 54 2014.gada 29.aprīlī
Dažādi

Valkābūs
JāņaRozesgrāmatnīca

Lauksaimniekiem

Svarīgijaunumizemes
īpašniekiem

Teksts: ZaneBrūvere

P

Teksts: informācijanoizdevuma
«Čiekurs»Nr.41(2014.)

N

o 2015.gada 1.janvāra,
stājotiesspēkāMežalikuma3.
panta2.daļai,parmežalikuma
objekt u tiks uzskatīta ne tikai
mežazeme,betarīcitaszemes
lietošanaskategorijaszeme0,5
haunlielākāplatībā,uzkuras
irizveidojusiesmežaudze,ku
rā koku vidējais augst ums sa
sniedz vismaz 5 metrus, un
kur mežaudzes šķērslaukums
ir vienāds ar vai lielāks par
mežaudzesminimālošķērslau
kumu.
Līdz tam šajās platībās ko
kusvarcirstsaskaņāarMinis
tru kabineta noteikumiem
Nr.309 «Noteikumi par koku
ciršanuārpusmeža».Apaugu
ma novākšanai nav jāsaņem
apliecinājums no Valsts meža
dienesta (VMD). Lai kontroles
institūcijām apliecināt u ārpus
mežā nocirstās koksnes izcel
smi, zemes īpašnieks aizpilda
veidlapu «Ārpus meža nocirs
tās koksnes izcelsmes aplieci
nājums». Tad īpašnieks var le
gālipārdotiegūtoskokmateri
ālusvaimalku.Jārēķināsarto,
kaarīvietējāspašvaldībasdo
meizdodsaistošosnoteikumus
par koku ciršanu ārpus meža,
arkuriemarīpirmskokucirša
nas vajadzēt u iepazīties. Ņe
mot vērā Latvijas klimatiskos
apstākļus,gandrīzjebkuravai
rākus gadus nenopļauta pļava
vaiganībasvarēt uatbilstmeža
definīcijai, ja tur ir iesējušies
koki. Šis gads ir pēdējais, kad
var salīdzinoši viegli atbrīvot
nemeža zemi no apauguma,
kas atbilst meža definīcijai, ja
īpašnieks neplāno izvēlēties
mežsaimniecību kā turpmāko
savaszemesapsaimniekošanas
veidu.Nākamgad,laitāduap

7

augumu novākt u, zemes īpaš
niekambūsjāveicmežainven
tarizācija,jāreģistrēmežsMeža
valsts reģistrā, jāizmaina ze
meslietošanasveids,noVMD
jāsaņem apliecinājums atme
žošanascirtei,valstijsamaksā
jotatmežošanaskompensāciju,
un atpakaļ jāmaina zemes lie
tošanas veids. Ja tomēr īpaš
nieks vēlas audzēt mežu, vi
ņam ir jāmaina zemes lietoša
nas veids. Lēmuma pieņemša
nupardabiskiaizaugušozem
ju apsaimniekošanu ietekmē
arī aprobežojumi zemes iz
mantošanas veida maiņai, ko
var noteikt teritorijas plāno
jums(īpašniekamjāveicsaska
ņojums ar vietējo pašvaldību),
aizsargājamo dabas teritoriju
apsaimniekošanas noteikumi,
Meliorācijas likumā noteiktās
prasības meliorētajām platī
bām.Janeviensfaktorsneiero
bežo meža ieaudzēšanu platī
bās,kasapmežojušās,jāveicto
mežsaimnieciskais novērtē
jums. Dabiski ieaugušās mež
audzēs, kur mežs ieaudzis ne
vienmērīgi vai ir nepietiekošs
kociņu skaits, jāveic papildinā
šanasunkopšanasdarbi.Mež
audžu uzmērīšanu un taksāci
jas rādītāju noteikšanu labāk
uzticēt profesionālam taksato
ram,kasveikspirmreizējome
ža inventarizāciju. Aicinām iz
mantotpārejasgadu,laisakār
totu savu īpašumu atbilstoši
nākotnes plāniem un vēlama
jamsaimniekošanasveidam.v

avisamdrīzValkādurvisvērsJāņa
Rozes grāmatnīca. Tā atradīsies bijušās
AS«LatvijasKrājbanka»telpāsRaiņaie
lā6.
«Valkas novada dome diezgan ilgi
meklējainteresentus,kasbūtugataviat
vērtValkāgrāmatnīcu,jotāirnozīmīgs
infrastruktūrasobjekts,īpašitiemcilvē
kiem, kuriem nepietiek ar televīzijas
skatīšanosvien»,komentēdomespriekš

sēdētājsVentsArmandsKrauklis.«Esam
gandarīti,katāirgrāmatuķēdearnozī
mīgām tradīcijām. Šogad Jāņa Rozes
grāmatnīca atīmēs 100 gadu jubileju.
Tasirgrāmatuveikals,kaspiedāvāpla
šuganLatvijā,ganārzemēsizdotugrā
matu klāstu, kā arī kancelejas preces.
Esmupārliecināts,katābūssaistošane
tikai valcēniešiem, bet arī Valgas iedzī
votājiem.Aicinunovadaiedzīvotājusiz
mantot šo iespēju, jo katra jauna darba
vietaunnodokļinākparlabunovadaat
tīstībai.»v

Vidzemesūdenstūrismajomasuzņēmējusun
organizācijasaicinapieteiktiespieredzes
apmaiņasbraucienamuzIgauniju
Teksts: informācijanoVidzemes
plānošanasreģiona

Š

obrīdtiekieviestsprojekts«Ūdens
tūrisma kā dabas un aktīva tūrisma
komponentes atīstība Latvijā un Igau
nijā»jeb«Riverways».Projektstiekīste
nots Igaunijas  Latvijas pārrobežu sa
darbības programmas ietvaros un tā
mērķis ir uzlabot apstākļus ilgtspējīga
ūdenstūrisma atīstībai un paaugstināt
ūdenstūrismakonkurētspējuLatvijāun
Igaunijā.Vidzemesplānošanasreģions,
projekta«Riverways»ietvaros,aicina10
Vidzemesūdenstūrismajomasuzņēmē
jus un organizācijas pieteikties dalībai
pieredzesapmaiņasvizīteiuzIgauniju,
kasnorisināsies2014.gada26.–28.mai
jā. Brauciena mērķis ir iepazīties ar
Dienvidigaunijas ūdens tūrisma piedā
vājumuunizveidotsadarbībuarūdens

tūrismaoperatoriem.
Braucienstiekdaļējifinansētsnopro
jekta «Riverways» un ir noteikts brau
cienalīdzfinansējumsEUR50nodalīb
nieka, lai nosegtu visas ar braucienu
saistītās izmaksas (nakšņošana, ēdinā
šana, laivu/raftu un ekipējuma noma,
pirtisu.c.programmāiekļautāsaktivitā
tes).
Pieredzesapmaiņasvizītesdarbava
lodas – angļu un krievu. Izbraukšanas
vieta tiks precizēta pēc pieteikumu sa
ņemšanas.
Lai pieteiktos braucienam, līdz 2014.
gada 10.maijam ir jāreģistrējas elektro
niski www.vidzeme.lv. Tā kā vietu
skaits ir ierobežots, dalībnieki tiks ap
stiprināti braucienam pieteikumu sa
ņemšanaskārtībā.
Vairākparprojekt ulas ītwww.vid
zem e.lv.v

Medicīniskākomisijamaijā

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

M

edicīn iskāskomisijasspeciālist iVidzemesslimnīcaspo
liklīnikāValkāstrādāspiektdien,23.maijā,noplkst.9.00līdz
12.00.Būspieejamsķir urgs,neirologs,oftalmologs(acuārsts),
otolaringologs(ausukakladeg unaārsts),narkologsunarod
slimību ārsts. Varēs veikt elekt rokardiogrammas un rentgena
izmeklējumus,kāarīnodotanalīzes.Klient uērtībāmkomisijas
laikābūsiespējamsizdarītarīaudiometrijasunspirogrāfijasiz
meklējumus.
Pieteikšanāsuzkomisijupoliklīn ikasreģist rat ūrāValkā–tālr.64722307.v

AicināmarīValkasnovadakomandaspiedalīties
Tūrismarallijā«Gulbjaligzdumeklējot»
pašvaldības aģen
tūra«Gulbenestū
risma un kultūr
vēst ur iskāmanto
juma centrs» sa
darbībā ar tūr is
maportāluwww.
atputasbazes.lv.
Tūrisma rallijā
var piedalīties ģi
menes,draugi,ko
lēģi un ikviens,
Teksts: ArnisOzoliņš, informācija no
Vidzemes plānošanas reģiona
kuram patīk ceļot
un iepazīt arvien
ūrisma rallijs notiks jaunas, interesantas un
17.maijāGulbenespusē,bet neredzētas vietas. Nepie
aicināti piedalīties braucēji ciešama vien automašīna,
no visas Vidzemes. Ralliju busiņš vai motocikls un
organizē Gulbenes novada labs garastāvoklis. Rallija

T

startsbūsnoplkst.8.00līdz
10.00pieGulbenesKultūras
centra (O.Kalpaka ielā 60)
unfinišs–gleznainajāStā
merienas pagastā. Šajā die
nāvarēsiepazītDruvienas,
Rankas,Tirzas,Litenes,Stā
merienas,Jaungulbenes,Gal
gauskas, Lizuma, Līgo,
Daukstu, Stradu, Beļavas,
LejasciemapagastusunGul
benes pilsētu. Katrā vietā
būs jāatrod īpašā «gulbja
ligzda», jāveic atjautīgi un
āķīgi uzdevumi, lai iegūtu
savai komandai ieskaites
punktus.Kautarītāsirsa
censības,tačušajārallijāāt
rumamunceļāpavadītajam

laikamnavnozīmesunvisi
rallijadalībniekipusdienās
varēs mieloties ar īpašo –
vienīgi Gulbenē nobaudā
moBānīšapavārugatavoto
«Laupītāju biezputru». No
slēgumā apbalvošana un
lustīgazaļumballelīdz«pir
majiem»rītagaiļiem!
Galvenajā balvā uzvarē
tāju komandai tūrisma ral
lijā būs aizraujošs 8 dienu
ceļojums 2 personām uz
Rumāniju – «Transilvānijas
noslēpumi».
Vairāk informācijas un
iespēja pieteikties: htp://
www.citiralliji.turismar
allijs.lv/

Maijā biļetes cena vēl
tikai5EUR.
Visiem, kuri vēlas tuvāk
iepazītunizzinātGulbenes
pusi piedaloties Tūrisma
rallijā «Gulbja ligzdu mek
lējot», tiks uzdots neliels,
bet interesants mājasdarbs:
izveidotunpiereģistrācijas
organizatoriem nodot paš
taisītu gulbi, jo gulbis ir
Gulbenes pilsētas simbols.
Tās komandas, kuras būs
izpildījušas mājas darbu,
saņems papildus 50 punk
tus, un oriģinālākā gulbja
tēla autori tiks pie jaukām
pārsteigumabalvām.v
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Jauniešudomē

Matemātikasnedēļaienāk
Vijciemapamatskolā

Jaunsprojekts
ValkasJauniešudomē
Teksts: RominaMeļņika

Teksts un foto: Gita Dudele,
skolotāja

F

N

o31.martalīdz4.aprī
limVijciemapamatskolāīpa
šuuzmanībuveltījamatemā
tikai. Visas nedēļas garumā
bērni uzzināja, kā matemāti
kuvarizmantotcit umācību
priekšmet uapguvē.
Angļuvalodāskolēniskai
tījasavusapģērbagabalusun
nosaucagrāmat ulapaspuses.
Vizuālajā mākslā zīmēja ci
parukokus,mājas,kāarīro
tāja ciparus. Vislielākais ap
jukums skolēniem radās
sportā:tebijajārēķinamate Paraksts
mātiskasizteiksmesuniznā
kumsjāparādaarsavuķermeni–vairākiem
skolēniemkopāizveidojotvienuskaitli.Vēs
turē skolēni pievērsās laika skaitīšanai.
Krievu valodā 9.klase skaitīja dzejoļus par
skaitļiem. Latviešu valodā un literatūrā 8.
klasemeklējadzejasrindasuntautasdzies
mas,kurāsirskaitļavārdi.Cit uklašuskolē
ni veica dažādus uzdevumus – saskaitīja
dzejolīpieminētoskaitļusummu,uzskaitīja
latviešu valodā apgūtās prasmes, izdomāja
dzejoliparkāduskaitli.Dabaszinībās8.kla
seibijajānovērtēdažādudzīvubūtņupara

metri, bet 4./5.klase noteica, kurš vieglāks,
kuršsmagāks,sistematizējotdzīvasbūtnes
un lietas. Zēni mājt urībā veica praktiskus
mērīšanasunaprēķinauzdevumus.Nobei
gumābijajāuzrakstadomraksts,ietverotvi
suapgūto.
Matemātikas stundās visiem skolēniem
bijajāveicnetradicionāliuzdevumi–jāskai
ta dažādas lietas skolas apkārt nē un skolā;
jārisina atjautības uzdevumi, kā arī jāveic
dažādiuzmanībasvingrinājumi.3.klaseap
licēja diagrammas. 6. – 9.klasei bija grūts
Einšteinauzdevums.v

Vakančugadatirgus

N

ovērtējot pozi
tīvopieredzivakanču
gadat irg u organ izē
šanā 2013.gadā, arī šī
gadapavasarīNodar
binātībasvalstsaģen
tūravisosvalstsreģi
onos rīkos vakanču
gadat irg us. Tā būs
lieliskaiespējaunvie
ta,kursat ikt iesdarba
devējiem ar darba
meklētājiem, lai vie
notos par iespējamo
sadarbību. Darba de
vēji apmeklētājus va
rēs informēt par va
kancēm, darba nosa
cījumiem,karjerasiz
augsmesiespējām,kā
arī veikt pirmās dar
ba intervijas ar pie
mērotākajiem kandi
dāt iem uz brīvajām
darba vietām un at
rast piemērot us dar
bin iekus.Tāpatdarba
devējs apmeklētājus
varēs iepazīst ināt ar
sav u uzņēmumu, uz
ņēmēju prezentācijām
vakanču gadat irgos
būs paredzēta atse
višķatelpa.
Vakanču gadat irg ū
interesent ivarēsuzzinātarīparNodar
binātībasvalstsaģent ūras(NVA)snieg
tajiem pakalpojumiem: par apmācību
unnodarbinātībasiespējām,parpakal
pojumiembezdarbn iekiem,darbamek
lētājiem un darba devējiem, kā arī sa
ņemt karjeras konsultācijas un infor

ebruārī Valkas Jau
niešu dome sāka darbu
piejaunaprojekta«Give
the reins to youth!. jeb
«Dodiet grožus jaunat
nei!», kura iniciatori ir
mūsukaimiņpilsētasValgasjaunieši.PartneriirsešuValgas
apkārtnes pagastu – Sangastes, Kar ulas, Tahevas, Oru,
HummuliunTollistesjaunieši.
Tasirjaunatnesdemokrātijasprojekts,kuraietvarosap
rīlī norisinājās atsevišķas tikšanās un diskusijas ar vietē
jiempolitiķiemunekspertiem,kāarīkopīgaVasarasAka
dēmija,kurābūsiespējapiedalītiesapt uveni10jauniešiem
nokatranovada.
Projektamērķisirinformētjauniešusparto,kājaunieši
variesaistītiessabiedriskajāunadministratīvajādarbāsa
vosnovadosunto,ciklielalomalēmumupieņemšanāsavā
novadāirpašiemjauniešiem.Projektadarbagrupastikša
nāsirnotikusijaudivreiz–Valgā12.februārīun20.martā,
kurānotikaiepazīšanāsstarppart neriemunpirmoprojek
taaktivitāšuplānošana.
Nākamāpart nerutikšanāsplānotamaijasākumāValkā.
Projekta aktivitātes Valkā norisināsies latviešu valodā,
bet Vasaras Akadēmija, kas būs kopīga visiem dalībnie
kiem,notiksangļuvalodā.
Informācijaparprojektuuntāaktivitātēmvaruzzinātse
kojot Valkas Jauniešu domei portālā draugiem.lv – htp://
www.draugiem.lv/valkasjauniesi/vaiTwiterīhtps://twiter.
com/JaunieshuDome.Uztikšanos!v

Valcēnieši4.JauniešuSaeimā
Teksts: VilmārsVesingi
Foto: Ernests Dinka un Reinis
Inkēns, Saeimas Kanceleja

25.

aprīlī Rīgā, Saeimas
namāsanāca4.LatvijasRepub
likas Jauniešu Saeima. Šogad
starp100gudrajām galvāmbija2
valcēnieši – Valkas Jauniešu
domes biedrs Germans Ļebe
zovs un Valkas Jauniešu do
mesprezidentsVilmārsVesin
gi,kuršbijaarīSaeimasprezi
dijaloceklis.JauniešuSaeimas
deputāti tiek iebalsoti Saeimā,
iepriekš izvirzot savas idejas,
kur par tām varēja nobalsot
tiešsaistē.
Dienas kārtība bija maksi
mālipielīdzinātaīstāsSaeimas
darba kārtībai. No rīta norisi
nājāspirmāsēde,kurātikaap
stiprināti visi deputāt u man
dāti un komisiju sastāvi, ku
riembijajāstrādāpie4deklarā
ciju izstrādes. Priekšlikumus
deklarācijām deputāti varēja

māciju, kā meklēt darbu plašākajā CV
unbrīvodarbaviet udat ubāzēLatvijā
– NVA CV/Vakanču portālā. Bet Eiro
pasnodarbinātībasdienest utīkla(EU
RES)speciālist iinformēsparizglītības
un darba iespējām, kā arī dzīves ap
stākļiemEiropasvalstīs.v

iesniegtnorādītajālaikaposmā
pirms Saeimas sanākšanas.
Nākamās divas stundas tika
pavadītas4Saeimaskomisijās,
kuras strādāja pie deklarāciju
izstrādes un pilnveidošanas.
Pēc pusdienām un Saeimas
prezidijasēdes,deputātisanā
ca uz otro sēdi. Sēdes kārtībā
bija visu četru deklarāciju iz
skatīšana un debates. Debatē
tājinosākumabijakūtri,tomēr
uz beigām tie aktivizējās un
sēde krietni pārsniedza tai ie
plānoto laiku. Rezultātā tika
pieņemtasčetrasdeklarācijas.
JauniešuSaeimairļotivērtī
gapieredzeikvienam,kastajā
iesaistās,jotiekgūtstiešsska
tījums uz deputāta ikdienu –
gan kā notiek sēdes Saeimas
zālē,gankānotiekdarbsSaei
maskomisijās.4.JauniešuSaei
mas izstrādātās deklarācijas
tiek nodotas atiecīgajām Lat
vijas Republikas Saeimas ko
misijām kā jauniešu priekšli
kumiunviedoklis.v

Šogad Jauniešu Saeimā bija 2 valcēnieši – Valkas Jauniešu domes biedrs
Germans Ļebezovs un Valkas Jauniešu domes prezidents Vilmārs Vesingi

[
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Manaskola–Valkasģimnāzija

Lai gan mūsu skola pašlaik nav noI
k gadu pavasarī skolotājiem ir saukta kāda svarīga cilvēka vārdā, pie
jādomā par ceļa vārdiem devīto un
divpadsmitoklašuskolēniem.Ir«jā
savelkgadabilance»,izceļotbūtiskā
ko,svarīgāko,ieraugotskolēnulabos
darbus,kasviņusveidoparpersonī
bāmšāvārdavislabākajānozīmē.
Šoreiz skola gribēja zināt, ko par
viņudomā12.klašuabit urienti.

tās nosaukuma nav vārda «valsts», tas
nenozīmē, ka pie mums kādā ziņā būtu
sliktāk kā citās ģimnāzijās. Tieši otrādāk, mūsu skola ir daudz gaišāka,
draudzīgāk noskaņota, modernāk aprīkotāka un izremontētāka kā daudzas
skolas, kas mums var šķist kāda iemesla pēc labākas.
Mūsu lielākie plusi:
– maza skolas saime, kurā visi viens
otru pazīst un palīdz;
– neierasti izvēles priekšmeti un tradīcijas, kuras, laikam ejot, mainās un
uzlabojas. v
VilmārsVesingi

Valkas ģimnāzija ir manas otrās mājas, tāpēc ir skumīgi iedomāties, ka
vairs šajā skolā nemācīšos. Mana skola
ir draudzīguma un sirsnības pilna, tajā
ikviens var justies droši un gaidīti, jo
skolotāji ir paši labākie – vienmēr sapratīs un atbalstīs. Paldies, Valkas ģimnāzija, par visiem jaukajiem brīžiem,
10.klases sākumā Valkas ģimnāzija
ko esi dāvājusi man un par to, ka ticēji man nebija nekas īpašs. Nevarot izvisam, ko vēlējos sasniegt! v
lemt, ko lai dara pēc 9.klases, doma par
LīgaLāce
vidējās izglītības iegūšanu likās pašsaprotama. Tikai ar laiku es sāku pamaMan Valkas ģimnāzija ļoti patīk jau
nīt, ko man piedāvā mana skola. Jau
kopš pirmās dienas. Kad mūs izvadāja
pirms mācību uzsākšanas es it kā netīnelielā ekskursijā pa skolu, es jutu tās
šām sadraudzējos ar vairākiem šīs skoīpašo gaisotni.
las audzēkņiem, tieši šīs draudzības
Tagad tā jau sen ir manas mājas, kur
bija pamats vēl tālākām attiecībām ar
es jūtos brīvi un nepiespiesti. Katru rīcitiem cilvēkiem, kuri šobrīd man ir tutu es pamostos ar domu – cik gan jauki
vi un patiešām patiesi draugi. Grūti
ir iet uz skolu, kur nejūtu mācību smaarī izteikt vārdos, kā ģimnāzija ir maigo nastu, kur mani sagaida ar smaidu
nījusi manu dzīvi uz labāko pusi.
un sveicienu un kur es varu paēst garNekad iepriekš dzīvē nebiju darījis
šīgākās pusdienas.
kaut ko ārpus skolas. Ja man kāds pieRadošie pasākumi un aktivitātes atdāvātu kaut ko iesākt, es noteikti iedosvaidzina ne tikai ikdienu, bet arī skomātos simts un vienu iemeslu, kāpēc to
lēnu prātu un garu. Ļoti aizrauj vinneuzsākt. Taču ģimnāzijā man ir ļoti
grošanas festivāls «Vingro vesels!» un
daudz ārpusskolas aktivitāšu. Labprāt
«Erudīts»..
darītu vēl vairāk, bet viss mans laiks ir
Valkas ģimnāzijai rūp savi skolēni
aizņemts. Varbūt skan pārāk izpušķoti,
un skolotāji, to pierāda labiekārtotie
bet tāda jau mūsu ģimnāzija ir! :) v
kabineti un izremontētās telpas. LielisRuslansHodorkins
ka skola jebkuram! :) v
LauraAmandaĢērmane

Kāpēc es mācos Valkas ģimnāzijā:
1. Tuvu mājām.
2. Visu var paspēt (gan mācīties, gan
ar sportu nodarboties, korī dziedāt,
«Vendīgā» dejot un vēl visam pa vidu
teātra pulciņu apmeklēt).

3. Sakopta, zaļa vide.
4. Zinoši skolotāji.
5. Skaista, labiekārtota, izremontēta
(un te var turpināt...) skola. v
MartaMāraMiezīte

Topošie10.klasesskolēni!

D
okument u iesniegšana mācībām Valkas ģimnāzijā no 16.jūnija pie
skolassekretāres.Vajadzīgsiesniegums,apliecībaparpamatizglītībuun
sekmju izraksts,medicīnaskarte.Pārrunas(kopāarvecākiem)unuz
ņemšana17.un18.jūnijā.v

Mācīsimiesmācīties–BeverīnāunciturLatvijā!
Teksts: KristiānaBrolīte

V

aiskolairvieta,kurrātnijāsēž
solu rindās un garlaikojoties jāap
gūstnevienamnevajadzīgaszināša
nas?Nē,sešāsLatvijaskopienāsBe
verīnas,Brocēnu,Rugāju,Valkasun
Vecumnieku novados un Valmieras
pilsētā – strādājošās biedrības nolē
mušasiettalkāvietējāmskolām,lai
parādīt u un pierādīt u plašākai sa
biedrībai,kaskolairvieta,kuririe
spējamsinteresantāveidā,citamcit u
atbalstot, pie tam pilnīgi par brīvu,
apgūt zināšanas, kas noder dzīvē,
darbā un tālākās mācībās – sev pa
šamunarīcitiemparpriekuunla
bumu!
Jau sākot ar 8.aprīli skolās notiek
diskusijas,pasakupēcpusdienas,vi
deo tikšanās, sporta sacensības fizi
kā(jā,tānavdrukaskļūda!),ģimeņu
forumi,pieredzesapmaiņa,atbalsta
grupu veidošanās, novada mērīša
nas akcijas un daudzas citas intere
santas lietas, kurās kopīgi darbojas
ganskolēni,ganviņuvecākiunsko
lotāji. Formāli tas saucas projekts
«Mācāmiesmācīties:skoluunbied
rību sadarbības modeļu veidošana
mācīšanās motivācijas paaugstinā
šanai sešās Latvijas kopienās», ko
arAtvērtāssabiedrībasfonduIzglītī

basatbalstaprogrammas(OSFESP)
finansiālu atbalstu īstenos ģimeņu
biedrība «Ligzda» no Brocēniem,
Valmieras 5.vidusskolas atbalsta
fonds «Skolai pie ezeriņa», Rugāju
novada biedrība «Mēs pasaulē»,
biedr ība«Atrodilaikusev»noVal
kas novada Zvārtavas pagasta un
biedrība «Kurmenes viļņi» no Ve
cumniekunovadaKurmenespagas
ta.Visusarežģītomust urikopāsat u
rēsbiedrība«Iespējudurvis»noBe
verīnas novada, kas, radusies SFL
iniciatīvas «Pārmaiņu iespēja sko
lām»laikā,nujūtasganaspēcīga,lai
uzņemtosvadošolomušādaapjomī
ga sadarbības projekta īstenošanā.
Biedrību sadarbība aizsākās jau ini
ciatīvā «Eiropas iedzīvotāji kopienu
labklājībai», kas apvieno nevalstis
kāsorganizācijasastoņāsESvalstīs,
kāarīarpārmaiņu skolu untodraugu
pasākumos.
OSFESPizsludinātākonkursapa
matdomabijaatrastmodeļus,kuros
tiekapvienotsskolupotenciāls–in
frastruktūraunsaiknesariedzīvotā
jiem – un nevalstisko organizāciju
elastīgums un prasmes uzrunāt un
iedrošināt.Izskatās,kaLatvijaspār
stāvjiem izdevies sevi pieteikt pār
liecinoši, jo mūsu projekts saņēma
piekto augstāko novērtējumu un fi
nansējumupieprasītajāapmērā.Tad

nu tik pat pārliecinoši jāveic darbi,
unprojektakomandaitasnoteiktiir
paspēkam.
Turpmākainformācijaparnotieko
šobūsatrodamaarīwww.iespejudur
vis.lvunwww.parmainuskolas.lv
Zvārtavā paredzētas pasaku ra
došāsdarbnīcasskolāunbibliotēkā,
vecāku atbalsta grupa un vecāku
dienaskolā.Pirmāpasakudarbnīca
jaunot ika21.martābibliotēkā.Kopā

arlelli«Lupi»,lasījām,zīmējām,gā
jām rotaļās. Nākamā pasaku dar
bnīca–24.aprīlīOzolupamatskolā.
Vecākudienaskolānotika29.mar
tā,kopāardažāmmammāmnoska
tījāmies filmu «Zvaigznites uz ze
mes», Direktore iepazīstināja ar in
teraktīvotāfeli.
28.aprīlīpasakudarbnīcabibliotē
kāmazajiem,kasvēlskolāneiet.v
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18.maijs Starptautiska- muzeju diena

Muzejajaunieguvumi
Teksts: AijaPriedīte, Valkas novadpētniecības muzeja galvenā krājuma glabātāja
Foto: nomuzejakrājuma

hozu celtniecības organizācijas bū
I
kviena muzeja pamatvērtība ir vētieobjekti.Tagad,kadizmantojam
krājums – vēst uriski izveidojies, zi
nātniskipamatotsmuzejapriekšme
tukopums.Joplašāksundaudzpu
sīgāks krājums, jo lielākas iespējas
veidot ekspozīcijas, izstādes, veikt
pētniecisko darbu, organizēt pasā
kumus, balstoties uz muzejā esoša
jiemoriģinālmateriāliem.
Jaupartradīcijuirkļuvis,sagaidot
savu svētku dienu, pateikt paldies
visiem, kuri garus gadus glabājuši
vēst ures liecības un tagad tās dāvi
nājušimuzejam.
Šajā,JāņaCimzes200jubilejasga
dāvērtīgudāvinājumusaņēmāmno
Aidas Miķelsones. Viņa, viena no
mūsu pastāvīgajām izstāžu apmek
lētājam, kādā reizē līdzi bija paņē
musi 1914.gadā izdoto Jāņa Cimzes
«Dziesmu rot u» vīru koriem. Jāpie
bilst, ka viņas radiniece to lietojusi
kāDziesmugrāmat ubaznīcā.
Gan seni, gan ne tik seni priekš
meti līdz šim glabājās Guntas Krū
miņas mājās. No plašā jaunieguvu
mu klāsta īpaši jāatīmē materiāli
parDziesmusvētkiem.
Gadugaitāmuzejāirizveidojusies
samērā plaša fotogrāfiju un fotoat
klātņu kolekcija ar Valkas pilsētas
skatiem. Pēc Rasmas Staņas ciemo
šanāsmuzejātāpapildinājāsarjau
niemagrākneredzētiematēliem.
Jauni atēli kolekcijai pievienojās
arīpēctikšanāsarAnduunOskaru
Eihmaņiem. No Eihmaņu ģimenes
arhīva krājumā vēl nonāca Lugažu
draudzes mācītāja Karla Gaigala
1899.gada 20.jūnijā parakstītā Iesvē
tīšanasdienaspiemiņaslapa,Pirmā
pasauleskarasanitāralādīteuncitas
lietas.
Jau vairākus gadus muzejs cieši
sadarbojas ar ASV dzimušo, bet ta
gadValkādzīvojošoDainuKrastiņu.
Viņasdāvinājums,dokumentiunfo
togrāfijasparvecākudzīvibēgļuno
metnē Vācijā, Eslingenā, pēc tam
ASV,kāarī tēva darinātāsrotaslie
tas,irnozīmīgspapildinājumstrim
das dokumentārajam mantojumam,
kuršmuzejakrājumānavplašipār
stāvēts.
Nevar nepieminēt Reiņa Būdas
dāvinātosmelnbaltosfotonegatīvus,
kurosfiksētidažādiValkasStarpkol

digitālos fotoaparāt us, atēlu sagla
bājam atmiņas kartē, apstrādājam
datorāunizdrukājamarprinteri,fo
tonegatīvikrājumāienākļotimaz.
2013.gada 1.novembrī muzejā at
klājaTautasdaiļamatameistaresun
ilggadējās tautas lietišķās mākslas
studijas «Saulīte» vadītājas Brunhil
desPētersones90gadujubilejaspie
miņas izstādi «Nesajuka sīki raksti,
Ne plānie dzīpariņi». Pēc izstādes
slēgšanas Inese un Vēsma Pēterso
nes vairākas segas, lielos lakat us,
cimdus,tautastērpu,uncit usmeis
taresdarbusuzdāvinājakrājumam.
PagājušajāgadāLatvijāplašiatī Valka. Mīlestības tiltiņš. 1930.gadi. Tagad šajā vietā atrodas
mēja Latvijas Tautas frontes (LTF) piemineklis «Koklētājs».
25gadujubileju.Gatavojotjubilejas
pasākumusunizstādi«Parneatka
rīg u,demokrāt iskuLatviju!»,muze
ja darbin iek i tikās ar vairāk iem bi
jušajiemtautfront iešiem.Interesan
tas izvērtās tikšanās ar toreizējo
LTFValkasnodaļasatbildīgosekre
tāriLon ijuKurpn ieci,Valkasnoda
ļasĒrģemesgrupasvadītājuValter u
Beldav u. Lon ija Kurpn iece muze
jam uzdāvināja pirmās LTF sapul
ces Valkā, 1988.gada 12.septembrī
dalībn iekusarakstuuncit usdoku
ment us par tautas frontes veidoša
nos.Sav ukārt,ValtersBeldavssav us
personasdokument us.
Turpinājums 11.lappusē

Soma. Apt. 1985.g.

Mācītāja Karla Gaigala parakstītā Iesvētīšanas dienas piemiņas lapa. 1899.g.

Jāņa Viļa Krastiņa darinātās rotas. ASV, 1950.gadi

Skaņu plašu atskaņotājs «Akords». Izgatavots Rīgas Radio rūpnīcā, apt. 1975.g.
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ŠovasarValkāunikāls
pasākums–«Melodiskās
mūzikassvētki»

Muzejajaunieguvumi
Turpinājums no 10.lappuses

Teksts:ZaneBrūvere

JāatīmēarīSilvijasDor
šas,toreizlaikraksta«Mū
su Zeme» redaktores, dā
vinājums.Viņa,kāakredi
tēta žurnāliste, piedalījās
LTF2.un3.kongresāRīgā,
un Latvijas Republikas
Augstākās Padomes pir
majāsesijā1990.gada3.un
4.maijā, kad pieņēma Lat
vijas Republikas Neatka
rības deklarāciju. Tagad
SilvijasDoršaspreseskar
tes un citi materiāli par
šiem nozīmīgajiem noti
kumiem glabājas krāju
mā.
Tikaipirmsdažāmdie
nām,IrēnaPonomaremu
zejamnodevazīda,galvas
lakat u. kuru viņas mam
mai Helēnai Šimaņskai
dāvinājis Latvijas Valsts
prezidents Kārlis Ulma
nis. Helēna Šimaņska uz
Latviju atbrauca no Poli
jas,laistrādāt uparkalpo
ni pie Jāņa Meistara. Ap
tuveni 1938.gadā Kārlis «Singer» kurpnieka šujmašīna. Izgatavota 1930.gados.
Ulmanis viesojās Jāņa
Meistara saimniecībā. Lī
ņai,NoraiunAlbertamBaikiem,Art uram
dziviņšbijaatvedisdāvanasnetikaisaim Gobam, Anitai Grišjānei, Lijai un Elmā
niekam, bet arī kalponēm. Vēlāk Helēna ramKasparsoniem,IntaiLaganovskai,Lī
iemīlējās,apprecējāsunpalikadzīvotLat gaiLānei,AldimLiepiņam,MārīteiMago
vijā.Prezidentadāvinātolakat uviņavisu nei,AustraiOgstei,SandraiPilskalnei,Vi
mūžuglabājakādārgupiemiņuunapsēja lim Teterim, Ievai Zariņai un pārējiem,
tikaisevišķisvarīgosdzīvesbrīžos.
kuripēdējāgadalaikā,pārcilājotsavasper
MuzejssakapaldiesarīTatjanaiĀbelti
sonīgāslietas,daļudāvājamuzejam.v

.augustāValkasbrīv
dabasestrādēpirmoreizi
notiksunikālspasākums
– «Melodiskās mūzikas
svētki».Šobrīdirzināms,
ka pasākumā uzstāsies
vairākasLatvijāiemīļotas
grupas – «Bumerangs»,
«Bruģis» un «Jokeri». Šo
gad grupa «Bumerangs»
spēlēs pilnā sastāvā, jo
speciāli uz šo pasākumu
noASVieradīsiesarīEd
munds Mednis. Organi
zatori uzsver, ka vakara
pasākumā mūzika ska
nēstikaiunvienīgi«dzī
vajāizpildījumā».Aicinā
tas arī citas grupas, kas
spēlē «dzīvo mūziku»
pieteikties dalībai pasā
kumā,rakstotuzepastu
liga.pandalone@valka.lv.

NācuzMuzejunaktiValkas
novadpētniecībasmuzejā!
Teksts:ZaneBrūvere

M

uzeju nakts Latvijā norisināsies
17.maijā.Šogadpasākumatēmabūs«Sar
kanākrāsa–dzintars».
Valkā novadpētniecības muzejs ap
meklētājiem piedāvās plašu un daudz
veidīgu kultūras un izklaides program
mu.Organizatorisola,kamuzejsapmek
lētājiembūsatvērtsno19.00līdzpat18.
maijapirmajaistundai.
Pirmizrādi piedzīvos animēta īsfilma
«Valkas dalīšana». (Filma tapusi Valkas
novadpētniecības muzeja īstenotā pro
jektaietvaros2013.gadāarVKKFfinan
sējumu. Lai atvieglotu un veicinātu iz
pratniparLatvijasIgaunijasrobežuun
Valkas pilsētas dalīšanu 1920.gadā sa
darbībāarSIA«EpataStudio»izveidota
grafiskaanimācijasīsfilma,kurāizman
toti Valkas novadpētniecības muzeja
krājumamateriāli.)
Pasākumaīpašieviesi–«Nepieradinā
tā folka orķestris», kas spēlē neparastu
un oriģinālu mūziku – no karstām Bal
kānu, īru, afrikāņu, ebreju, igauņu u.c.
tautudejāmlīdzvisiemzināmāmmelo
dijāmnepieradinātāfolkaaranžējumā.
Nepieradinātā Folka orķestra koncer
tos ir izmantota reti sastopama instru
mentudažādība:bungas,perkusijas,ģi
tāras,ﬂautas,saksofons,akordeons,vijo
le,sintezatori,ukulele,lietuskoks,sanza,
čellsuncitiinstrumenti.
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Viesibūsaicinātibaudīttējuun,nestei
dzotiespavadītlaikumuzejatelpās,kāarī
apskatītspeciālipasākumamiekārtotoiz
stādi. Varēs piedalīties dažādās meistar
darbnīcās un izmēģināt roku aerosola
krāsu mākslas darbnīcā un interpretēt
savusaulesakmeni.Jaunums–«Smilšu
kino» darbnīca. Paraugdemonstrējumus
mālavirpošanārādīskeramiķeSkaidrīte
Bondare.
Literatūras cienītājiem būs iespēja ie
pazītiesardzintaratēmulatviešuunlie
tuviešuliteratūrā.Dzejuunatdzejulasīs
Valkasnovadaliterārāsapvienībasbied
resZaneBrūvereKvēpaunIndraBrūve
reDaruliene.Dažādasaktivitātesbūssa
rūpējusiValkasJauniešudome.
Nācuzmuz ejunakt iValk asnovad
pētn iec ībasmuz ejāunņemlīdzi
draug us!v

2

Tākāpēcpusdienāestrā
dēnotiksjaunodziedātā
ju un bērnu grupu kon
certs, tiek aicinātas pie
teiktiesarībērnugrupas.
Pašvaldība cer, ka pasā
kumsarlaikuizveidosies
par skaistu tradīciju no
vadā un katru gadu pie
saistīsaizvienvairākap
meklētājus.
Biļešucenaspasākumā
būs ļoti demokrātiskas,
iepriekšpārdošanābiļetes
cenabūs4eiro,pensionā
riemunskolēniemlīdz18
gadu vecumam – 3 eiro,
ģimenesbiļete2pieaugu
šajiemun2bērniemmak
sās tikai 10 eiro, bet
pirmsskolasvecumabēr
ni pasākumu varēs ap
meklētbezmaksas.
Tiekamies«Melodiskās
mūzikas svētkos» Valkas
brīvdabasestrādē!v

Sākas biļešu pārdošana
uz vasaras roka
festivālu «Roka nakts»

Teksts: ZaneBrūvere

7.

jūnijā no plkst.18.00
Valkas un Valgas pilsētas
svētku ietvaros jau otro ga
du notiks mūzikas festivāls
«Rokanakts».Pasākumāuz
stāsies igauņu folkmetal
lepnums«Metsatöll»,zvied
ru «Honeymilk» un «Nitro
force9»noSomijas,latviešu
grunge veterāni«MaryJane»,
Valgas thrash metālisti «De
featem» un «F%ck the Sys
tem», kas izpilda tikai un
vienīgi«SystemofaDown»
daiļradi,kāarīdaudzsološie
«Revolver».Pasākumaīpašie
viesi – Latvijas leģendārās
grupas«Pērkons»un«Mon
ro». Tāpat kā pagājušajā ga
dā, pasākumu atklās BJMK
Rokskolas audzēkņu kon
certs.
Biļetes iepriekšpārdošanā
būsiespējamsiegādātiesvi
sās Biļešu Servisa kasēs un
internetā www.bilesuser
viss.lv.Biļetescena–7EUR.
Grupu biļetes no 10 cilvē
kiem–5EURnocilvēka,ģi
menesbiļete(2pieaugušie+
2 bērni vecumā no 12 – 17
gadiem) 20 EUR, bērniem
līdz12gaduvecumamieeja
bez maksas. Pasākuma die
nābiļetescenabūs10EUR.

Būsarītelšupilsētiņa–1
EURparteltsvietu,bettiem,
kurigribēspasākumaterito
rijā novietot savu auto par
stāvvietu būs jāmaksā 4
EUR.
«Šis pasākums ir ievēro
jamsarto,katoorganizēko
pīgi latvieši un igauņi, un
faktiski tas ir vienīgais mū
zikasfestivāls,koabasnāci
jas organizē kopā. Protams,
mēsuzsvaruliekamuzsma
go mūziku, bet šogad ir arī
jauninājums,kairelektroni
kastelts,unmēsbūtībāgri
bamparādītto,karoksnav
tikai klasiskā izpratnē
«rock», bet tā ir brīvība iz
pausties un darīt to, kas no
sirdspatīk,»sakapasākuma
organizators, grupas «Mary
Jane» līderis Ernests Lībie
tis.
18.apr īl ī klub ā «Nab a
klab» notika Valkas/Valgas
Rokanaktspreseskonferen
ceunkoncerts,kurāuzstājās
grupas Mary Jane (Latvija),
Defeatem(Igaunija),Jacques
no STA, BJMK Rokskola no
JelgavasunPND.
Roka nakts ieskandinā
šanas pasākum i not iks arī
Igaun ijā, 15.maijā Tart u
klubā «Rock & Roll He
aven» un Valgas Rokk lubā
16.maijā.v

[
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LIELDIENU ATSKATS BILDĒS UN TEKSTOS
Valkā,Lugažulaukumā–
OtrāsLieldienasVijciemā
tradicionālaisLieldienu
Zaķaskrējiens

zīmītivaimagnētiņuvaiizkrāsot
21.
aprīlī Lugažu laukumā Lieldienu olu. Meistardarbnīcas
notika pasākums «Otrajās Liel
dienās» un tradicionālais Liel
dienuZaķaskrējiens.
Lugažu laukumā no plkst.
10.00 notika spēles un rotaļas,
jautrassacensības,protams,neiz
tika arī bez olu ripināšanas un
olu kaujām – šīm divām nodar
bēm gan krāsota ola bija jāņem
līdzinomājām!
Darbojās radošās darbnīcas,
kurās katrs, kas vēlējās, varēja
izgatavot savu Lieldienu no

vadītāja Kristīne Valtiņa bija sa
gatavojusi materiālus nozīmīšu
izgatavošanai visdažādākajām
gaumēm.
Plkst.11.00pieValkaspilsētas
kultūras nama sākās Lieldienu
Zaķu skrējiens, kurā šogad pie
dalījās 99 dalībnieki. 24 paši
jaunākie dalībnieki mēroja Liel
dienu zaķa skrējiena mazo apli.
Dalībasmaksaskrējienābijasim
boliska–vienaola.v

Uzvarētājassieviešugrupā:
1. IlonaMīlberga

1999

Valka

0:12:24

2. BeāteBuža

1999

Valka

0:12:25

3. VeronikaLisovska

2001

Valka

0:12:52

Uzvarētājivīriešugrupā
1. ArtūrsKriviņš

1997

Valka

0:11:28

2. JurisDaņilovs

1976

Valka

0:11:33

3. AigarsFeldmanis

1966

Ērģeme

0:11:36

V

«Oliņ,boliņ,Lieldieniņ»
Saietanamā«Lugažumuiža»

alkas pagasta Saieta namā «Lugažu muiža» 19.aprīlī interesent us pulcēja pasā
kums«Oliņ,boliņ,Lieldieniņ».Tikakrāsotasolasundarbojāsradošāsdarbnīcas,va
rējapiedalītiestradicionālāsLieldienurotaļās.Sanākušospriecējadejukoncerts,kurā
piedalījāsvidējāspaaudzesdejukolektīvinoValkas,GrundzālesunKārķupagastiem,
jauniešudejukolektīvsnoGrundzāles.v
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Tūrismā

9.maijāGrāmatusvētkiValkā
Latvijaskultūraskanonazīmē

Valkāattīstīstūrismu

Teksts: GintaDubrovska, Valkas novada mānu rakstniece Inguna Bauere,
Centrālās bibliotēkas direktore
psihoterapeite Evelīna Grava, grā

Š

īgadapavasarīLatvijasNaci
onālā bibliotēka (LNB) kopā ar
publiskajām bibliotēkām rīko pa
sākumu ciklu «Latvijas kultūras
kanonazīmē».Tasirprojekta«Lat
vijas kultūras kanona vērtību po
pularizēšana Latvijas publiskajās
bibliotēkās» sastāvdaļa. Projekta
mērķisirveicinātLatvijaskultūras
kanona atpazīstamību un rosināt
diskusijasparkultūrasvērtībām.
No26.februāravisāsLatvijasre
ģionugalvenajāspubliskajāsbibli
otēkās tika organizētas septiņas
diskusijasparLatvijaskultūraska
nonu.Tāsnoslēgsies9.maijāargrā
mat usvētkiemValkaspilsētaskul
tūrasnamā.Svētkospiedalīsiesun
uz diskusiju par Latvijas kultūras
vērtībām aicinās Liega Piešiņa,
LNBBibliotēkukonsultatīvācentra
projekt uvadītāja.Arsvētkudalīb
niekiemtiksieslasītājuiecienīturo
mānu,stāstukrājumu,esejuautore
Nora Ikstena, kultūrvēsturisko ro

matas«Izkoptaisļaunums»autore.
Bērnu auditorijai tiks piedāvāta
programma«KiKKjebKasirKul
tūraskanons?».Radošajādarbnīcā
dažādās nodarbībās bērni gūs
priekšstat u par kultūras vērtībām
unpašivarēstāsarīnovērtēt–būs
gan krāsas, gan zīmējumi. Savu
veidoto kultūras vērtību sarakstu
katrsvarēsierakstītpašuizveidotā
grāmatā. Bērni varēs arī izmantot
lielisko iespēju – izjaukt un salikt
Gaismaspilsmaket u,tāvairākuz
zinotparšīsēkasuzbūvi.Armaza
jiemlasītājiemtiksiesLuīzePasto
re,vairākusaistošubērnugrāmat u
autore.
Grāmat u svētki izskanēs ar ak
trises Leonardas Ķesteres un Og
reskultūrascentravokālāsgrupas
«AnimaSolla»priekšnesumu.
Visasdienasgarumāsvētkuap
meklētājiemgrāmat ukomercizstā
dē būs iespēja iegādāties sev tīka
mugrāmat u.
Projektu finansiāli atbalsta Latvi
jasRepublikasKultūrasministrija. v

Folkloraskopas«Sudmaliņas»un
«Nāburgi»starptautiskāfolkloras
festivāla«Baltica2015»skatēs
Teksts: ZaneBrūvere

N

o 2014.gada februāra līdz
maijam visā Latvijā notiek starp
tautiskāfolklorasfestivāla«Baltica
2015»skates,kadvērtējumamtiek
nodoti folkloras kopu, etnogrāfis
koansambļuuncit uartradicionā
lokultūrusaistīt uizpildītājusnie
gums.
30.martāSiguldāšajāskatēpie
dalījāsarīdivasfolkoraskopasno
Valkas.Augstākonovērtējumu–I
kategorijuieguvaSkaidrasSmelte
resvadītāfolkloraskopa«Sudma
liņas», bet folkloras kopa «Nābur
gi»(vadītājaMārīteMeļke)ieguva
IIkategoriju.
«Atšķirībānokoruvaidejuko
lektīvu skatēm, festivāla «Baltica»
skatēsnākasvērtētabsolūtinesalī
dzināmas lietas. Nav iespējams
punktu izteiksmē salīdzināt kādu

Ziemeļlatgales vai Dienvidkurze
mes dziedātāju ansambli, kas tra
dīciju mantojis dabiskā – mutvār
du ceļā, Zemgales folkloras kopu,
kam nākas strādāt tikai ar nošu
pierakstiem,vaiansamblinoVid
zemes, kur tradicionālā mūzika
daudzvietizzudusijau19.gadsim
tā.Tādēļšogadmēģināmietjaunu
ceļu un skatēs nepiešķiram pun
ktus, bet tikai kategorijas, kas ap
liecina, vai skates dalībnieks ir
mākslinieciski tik varošs, ka var
piedalītiesfestivālā«Baltica»,stās
taLatvijasNacionālākultūrascen
tra folkloras eksperte Gita Lance
re.
SkatesrīkoLatvijasNacionālais
kultūrascentrssadarbībāarnova
dupašvaldībām.
Festivāls «Baltica 2015» Latvijā
notiks 2015.gada vasarā. Tā tēma
būs«Mantojums».v

Kopā bija sanākuši ap 50 interesentu, lai diskutētu
par tūrisma jomas attīstīšanu novadā
Teksts un foto: Zane Brūvere

2.

aprīlī uz sanāksmi – diskusiju
Valkas novada domes priekšsēdētājs
VentsArmandsKrauklisaicinājaeso
šos un potenciālos tūrisma uzņēmē
jus, kā arī cit us šīs jomas profesionā
ļusuninteresent us.Pasākumuvadīja
laukukooperācijasspeciālisteSniedze
Ragže,parpadarītoTūrismainformā
cijasbirojāunjaunāmidejāmpastāstī
jabirojapārstāveAnitaTannenberga.
«Sociālekonomiskāssit uācijasuzla
bošanauntūrismapakalpojumuatīs
tība skatāma kopā», atīmēja mērs.
«Novada priekšrocība ir tā unikālais
ģeogrāfiskaisnovietojums.Valkasno
vadamirizcilainfrastruktūra,jauzto
skatāmieskopāarIgauniju.Jaušobrīd
norit veiksmīga sadarbība ar igauņu
kolēģiem,organizējotvērienīguskul
tūrasunsportapasākumus.Tiekmek
lētskopīgsredzējums.»
«Lielu pasākumu organizēšana,
jaunutūrismaprodukt uveidošanaun
mājražošanas, amatniecības atīstīša
nairnozīmīgasvadlīnijasjomasatīs
tīšanā,» pauda domes priekšsēdētājs.
«Novadāorganizētopasākumukalen
dārsturpmākbūszināms3gadusuz
priekšu. Domājam ar laiku pāriet uz
divudienupasākumuorganizēšanu»,
pastāstīja Vents Armands Krauklis.
«Pasākumus organizēsim visa gada
garumā,netikaitūrist uiecienītajāse
zonā, lai, gadījumā, ja tikt u atvērta
viesnīca,ieguldītāsinvestīcijasatais
notos». Tāpat ir plānots, ka turpmāk
Tūrismainformācijasbirojsapmeklē
tājiembūsatvērtskatrudienu.
«Sakopts novads ar izveidotiem

ValkaspilsētasteātrapanākumiLatvijas
amatierteātruiestudējumuskatē«Gadaizrāde2013»
Publicitātes teksts

9.

aprīlīBalvuKultūrasunatpūtascen
trā,kāarī12.un13.aprīlīDailesteātrī,Rīgā
notika Latvijas amatierteātru iestudējumu
skates «Gada izrāde 2013» fināls. Latvijas
veiksmīgākos amatierteātru iestudējumus
vērot bez maksas varēja ikviens intere
sents.
Starp veiksmīgākajiem iestudējumiem
tikaatītsarīValkaspilsētasteātraiestudē
jums – Ksenija Dragunska «Edīte Piafa.
Mansleģionārs»,režisorsAivarsIkšelis.
Nojanvāralīdzmartamnorisinājāsska
tesLatvijasreģionos,kurāsekspertivērtēja
73 amatierteātru iestudējumus. Dr.art., te
ātrazinātnieceLīgaUlberte,kaspiedalījās

reģionālo skašu vērtēšanā, stāsta: «Starp
piedāvātajiem iestudējumiem bija izrādes,
kururealizācijavisosteātrakāmākslasvei
da aspektos (dramat urģiskā materiāla iz
vēle, režija, aktierspēle, vizuālais un ska
niskais noformējums) ne tikai ir ļoti labā
profesionālālīmenī,betarīuzrādarežiso
riskārisinājumanovatorismuunmeistarī
bas ziņā tuvojas profesionālās mākslas lī
menim.»
«Gadaizrāde2013»finālamtikaizvirzī
tas12labākāsizrādes,kurasvērtējaLatvi
jasteātraprofesionāļi:režisoriMāraĶime
le,MihailsGruzdovsunJurisJonelis,kāarī
teātrazinātniece,mākslaszinātņudoktore
EdīteTišheizereunLatvijasKultūrasaka
dēmijasrektors,profesorsJānisSiliņš.v

parkiem, vietas, kur tūristi var iegā
dātiessuvenīrus.Arlaikuamatnieku
mājražotājuveikaliņšValkā,kurvarē
tuiegādātiesvietējoražotājuizstrādā
jumus»–nākotnesvīzijuklātesošiem
izklāstījamērs.Nozīmīgsirlaukutū
risma potenciāls. Cilvēki labprāt ap
ciemo vietas, kur saimnieks tos var
uzcienāt ar pašu gatavot u sieru, paš
cept umaizivaimājasvīnu.Novadāir
iespējas atīstīt gan vēst ures tūrismu
(Ērģemespilsdrupas,Vijciemačiekur
kalte, Valgas militārais muzejs), gan
dabas–upesGaujasunVijasgleznai
nāsainavas.Joma,kasjāatīsta–pie
dzīvojumutūrisms.
Ar savu redzējumu tūrisma jomas
atīstības veicināšanā un par idejām
jaunutūrismaprodukt uieviešanāpa
stāstījalaukutūrismaspeciālisteSan
draPilskalne:«Tūrismsirizmainījies.
Tievairsnavklasiskibraucienipavēs
turiskajām vietām. Salīdzinoši jauns
veidsirtalkutūrisms,kurkopāapvie
notsgandarbs,ganatpūta.Kārķosjau
irizveidojusiesšādatradīcija,ikpava
sari rīkojot «Meža dienas». Šogad vi
ensnointeresantākajiemdarbaobjek
tiembūsKukaiņuviesnīcasbūveLus
tiņdruvā.
Pasākumaturpinājumāgandrīz50
sanāksmes dalībn iek i uzk lausīja in
formāciju par lielākajiem Valkas no
vada pasākumiem, kas plānot i šajā
gadā.
Sanāksmes–diskusijasnoslēgumā
klātesošievienojās,kajautuvākānā
kotnē satiksies mazākās darba gru
pās, kur sadarbībā ar pašvaldību jau
konkrētākmeklēsveidukāatīstīttū
rismunovadā.v

Atklāta15.Valkasnovadamākslinieku
darbuizstāde«Uzviļņa…»
Teksts: LigitaDrubiņa,
muzeja speciāliste

5.

aprīlī Valkas novadpēt
niecībasmuzejāatklātajau15.
Valkas novada mākslinieku
darbuizstāde«Uzviļņa…»Iz
stādē piedalījās ap trīsdesmit
novada mākslinieku, pieci no
tiem–pirmoreizi.Mākslinie
kus sveica Valkas novada do
mes priekšsēdētājs Vents Ar
mands Krauklis un deputāte
UndaOzoliņa.
Šogadizstādesspektrsirļo
ti plašs – no instalācijas līdz
glezniecībai,pārstāvētidažādi

tēlotājmākslas žanri. Valkas
mākslas skolas direktore Ma
ruta Stabulniece atina, ka iz
stāde izdevusies enerģiski
spēcīga tāpēc, ka tajā gan sie
višķā, gan vīrišķā enerģija ir
līdzsvarā.Aicināmapmeklētā
jusuzizstādi,tajāieraudzīsiet
nemazumspārsteigumu!
Izstāde būs apskatāma līdz
10.maijam:pirmdienās–piekt
dienās plkst. 10.00 līdz 17.00,
sestdienās plkst. 10.00 līdz
16.00. Ieejas maksa: 0,71 € (Ls
0,50), pensionāriem, studen
tiem un skolēniem 0,28 € (Ls
0,20).v
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7.maijāplkst.19.00Valkas
pilsētaskultūrasnamāLatvijas
nacionālobruņoto
spēkuBigbendakoncerts

šā diska skaņdarbos», sola Big
N
acionālo bruņoto spēku benda vadītājs Uldis Locenieks.
Bigbendam šis gads ir īpašs, jo
šoruden apritēs 5 gadi kopš tā
dibināšanas. Lai savā veidā pa
garināt ušosvētkusajūt u,kāju
bilārskolektīvsjūtasvisašīgada
garumā, un koncerts Valkā ne
būsizņēmums.
LaiarīNBSBigbendsšogadu
laikā ir apguvis žanriski plašu
un daudzveidīgu repert uāru,
koncertprogrammaskodoluvei
dos skaņdarbi, kuri ir ieguvuši
stabilu vērtību gan klausītāju,
ganbigbendamūziķuvērtējumā.
«Mēsjumspavērsimaizkarama
liņuunļausimieklausītiestopo

«Jumsbūsiespējadzirdētsolist u
improvizācijas visās instrumen
tu grupās, apspēlējot Džordža
Geršvina, Henrija Mančini, Saja
Olivera,Art uroSandovalaunci
tu pasaulslavenu džeza kompo
nist u tēmas. Varēsiet iepazīt kā
dumūsumūziķi,kuraminstru
menta spēle nav vienīgais ta
lants,un,protams,neizpaliksarī
pārsteigums jeb pirmatskaņo
jumsvisiemmūsuizpildītāsdže
zamūzikasmīļotajiem.»Koncer
tadiriģents–AleksandrsKreiš
manis.
Ieeja–brīva.v

16.maijāValkaspilsētaskultūras
namābūsDullaisvakars
bām – slavenā aktiera un režisora Jura
P
lānots, ka Dullais vakars sāksies Strengas rosināti, ciemata iedzīvotāji pulcēplkst.18.00arseniorudramatiskākolek
tīva iestudējumu «Tās dullās Paulīnes
dēļ» kas veidots pēc V.Belševicas tāda
pašanosaukumastāstamotīviem.Ieeja
–0.71eiro.
Pulksten 19.00 vakars turpināsies ar
projekta «Kinopunkts» piedāvāto 2013.
gadā uzņemto režisores Līgas Gaisas
dokumentālo filmu «Tā dullā Strengas
dēļjebvasaraarzeltateļu».
Jau gandrīz desmit vasaras ciematā pie
jūras aktieris Juris Strenga rīko operas festivālu, kurā aicina vietējos iejusties aktieru
lomās. Daļa klasikas jau iestudēta, nu pienākusi kārta Šēnberga un Verdi operām.
Ar saviem oﬁciāli reģistrētajiem 178 iedzīvotājiem Klapkalnciems ir viens no daudzajiem jūrmalciemiem, kas izkaisījušies gar
jūras krastu. Caurbraucot var šķist, ka šī apdzīvotā vieta ne ar ko neatšķiras no kaimiņu
Lapmežciema, Ragaciema vai Apšuciema.
Tomēr tā nav. Vienreiz gadā Klapkalnciemā
tiek aizmirsts par ikdienas rūpēm, stresu un
kompleksiem un dota vaļa radošām trakulī-

jas, lai iestudētu operu.
Libreta izvēli nosaka kāds pēc Strengas
domām aktuāls esošā gada notikums vai sociālpolitiska aktualitāte. Tā, piemēram, 2008.
gadā par godu Pekinas olimpiādei tika uzvesta «Turandota». Tas esot bijis krāšņs uzvedums ar pašdarinātiem pūķiem un degošiem papīra lukturiem. Tad par godu vēlēšanām Strenga kopā ar ciema ļaudīm radīja
jaunu interpretāciju Raiņa «Zelta zirgam».
Šoreiz operas festivālam izvēlēta Bībeles
tēma – Arnolda Šēnberga «Mozus un
Ārons» un «kaut kas no Verdi».
Filmair53minūtesgara.
TāsscenārijaautoreirLoteEglīte,ope
rators Valdis Celmiņš, skaņu režisors
AnrijsKrenbergs.Filmaveidotastudijā
«Air Productions» un tapusi ar Valsts
KultūrkapitālafondaatbalstuVAS«Lat
vijas valsts meži» finansētajā filmu
programmā«Latvijašodien».
Ieeja uz filmu – 0.71 eiro. Nopērkot
vienu biļeti, varat noskatīties gan
uzvedumu,ganfilmu!v

Gleznuizstāde«Pārsteigums»

Teksts:AivarsIkšelis

N

o 16.apr īļa Valkas pilsētas kul
tūrasnamapelēkajāzālē,pirmāunot
rā stāva foajē un mazajā zālē (Emīla
Dārziņaielā8,Valkā)apskatāmaizci
lās mūsdienu gleznotājas Maijas No
ras Tabakas personālizstāde «Pārstei
gums».
Izstādi veido mākslinieces darbi no
privātāskolekcijasungleznas,kasatro
dasgalerijas«Daugava»īpašumā.
Šim mākslinieces triumfam ir dots
nosaukums «Pārsteigums» – tas liedz
sniegt kādus komentārus pirms izstā
desapskates,laigankatraMaijasNoras
Tabakas izstāde ir bijusi pārsteigums.
Viņas šarms un unikālā spēja uzburt
sirreālifantastiskasmākslasainavas,uz
audekla apvienojot dažādus laikmet us
un tēlus – viduslaikus, mūsdienas, vai
pat Ķīnas impērijas laiku un fantastis
kusputnus.Taskāmagnētsirpievilcis
unturpinapievilktskatītājus.
Ja kādreiz mākslin iecei modeļ i bija
Reg īna Raz uma, Sarm īte Sīle vai cit i
sabiedr ībā pazīst am i cilvēk i, tad šo
reiz tas, piemēram, ir āzis. Pārstei
gumsskat ītājiembūsbērnugleznoju
mi un gleznu sēr ija «Hara parks». Ar

Nometneliterātiem

Teksts:MārīteMagone

V

alkas novada literārā
apvienība saņēma ﬁnansiālu
atbalstu projektam «Lido doma zelta spārniem» literātu
nometnes organizēšanai. Projektu atbalstīja fonds «Ziedot»
.Nometne tiks organizēta 30
personām vecumā no 18 gadiem 2014.gada 16. – 18.augustā Smiltenes pagasta «Kalbakās». Tiks nodrošināts
transports nokļūšanai uz no-

metni 16.augusta vakarā un
atgriešanās no nometnes 18.
augustā.Par līdzdalību nometnē nav jāmaksā, jo visi izdevumi tiks segti no projekta
budžeta. Būs tikšanās un nodarbības ar diviem rakstniecības profesionāļiem, kā arī
citi pasākumi. Tuvāka informācija un pieteikšanās pie
projekta vadītājas Mārītes
Magones, t.29198900 e-pasts:
li te ra ra.ap vie ni ba@val ka.lv
līdz 31.jūnijam. v

bērn iem M.Tabakas glezniecībā ienā
kusi svētdienas sajūta. Māksliniece
gleznojusi speciāli sapost us kaimiņu
bērnus,kassagatavotigleznošanaspro
cesam.
Jaupagājušāgadsimta70.gadosRīgā
MaijasTabakaspārliecinošaisspožums
mirdzēja,kadlielajāsizstādēspieviņas
gleznām drūzmējās skatītāji, un gara
rinda no Valdemāra ielas, toreizējās
Gorkijaielas,virzījāsaugšuppamuzeja
kāpnēmuzmāksliniecespersonālizstā
di.Oficiālāskritikasdomasdalījās,bet
Maijas Tabakas popularitāte, interese
parviņasglezniecībuauga.
Jāsaka,nekasnavmainījies,viņasva
rēšanai nav robežu, jo uzgleznot viņa
var visu – gaismu, ēnu, sniegu, sauli,
ūdeņus un mežus, greznus audumus,
cēlus metālus, rasas lāses uzplaukušā
ziedā un skaist us, interesant us cilvē
kus.
ArīšodienMaijaNoraTabakairvie
na no latviešu spožākajām mūsdienu
gleznotājām.Viņaipiemītizcilafantāzi
ja.Kautkasnoburves–liekas,toviņa
arīsajūtsevī,jautad,kadtapapašpor
trets uz virves, viņa ļāva vaļu savās
gleznās fauniem, čigāniem, pagānis
kiempriekiem.Arīšodienviņaturpina
ļautvaļufantastiskiemsapņiem.v

Aicināmuzizrādi«Kurts
šmorē,laiatpūtinātugalvu»
desuzšiemjautājumiem»,sakaiz
9.maijā plkst.16.00 Valkas pilsētas atrābdilesre
žisoreLauraPaegle.

kultūrasnamāuzizrādi«Kurtsšmorē,
laiatpūtinātugalvu»aicinaRīgasskolē
nu pils teātris «Zīļuks» Izrāde ir jautrs
stāsts par kādu vīru vārdā Kurts, viņa
ģimeni,integrācijuunvalsti.Kurtsstrā
dāparautokrāvējuostāunkādudienu,
atverotkonteineru,atrodturkautkoļo
tidaudzunpārsteidzošu.
«Kā rīkoties, ja aci pret aci saskaries
aratšķirīgouncitādo?Vaiiriespējams
topieņemt?Vaimumsirjābūtpieklājī
giem un saprotošiem pret līdzcilvē
kiem?Unvaitasirviegli?Ceram,kašī
izrāde rosinās skatītāju domāt un rast

Darbs tapis pēc norvēģu rakstnieka
ĒrlennaLūgrāmatas«Kurtsčetrāsgrā
matās»ceturtāsdaļas«Kurtsšmorē,lai
atpūtinātugalvu»motīviem.
Izrādeir2cēlienos,aptuveni1stun
duun15minūtesgara.Ieejabrīva.
Tāscenogrāfeunkostīmumākslinie
ceirAgneMennika.
Izrāde tapusi sadarbībā ar biedrības
«Laikmetīgāsmākslascentrs»Trešoval
stu valstspiederīgo integrācijas fonda
projektu «Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast!
Rīkoties!».v
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Ērģemespagastā

Sergeju Kozlovu 06.05., Juri
Paegli 6.05., Arkādiju Ķaukuli
14.05., Līviju Didžus 19.05., Ni
zami Hibijevu 20.05., Antoņinu
Vilisteri20.05.,UldisVehi28.05.

Kārķupagastā

Spodri Karolu 03.05., Dailu
Cekulu 06.05., Daini Pēterēnu
08.05.,MaijuVeinbergu09.05.

Valkaspagastā

VeruAntamsoni01.05.,Austru
Strumpi 02.05., Aleksandru Sa
rajevu 03.05., Irinu Ozoliņu
06.05., Arni Zeltiņu 07.05., Aus
mu Bašbaueri 14.05., Sergeju
Deņisenko20.05.,AnatolijuMa
liševu 21.05., Dainu Karnīti
21.05., Egilu Zandersonu 22.05.,
IgoruNesterenko31.05.

Vijciemapagastā

Aigar uMatuku02.05.,Laimo
ni Čakārni 06.05., Vili Bir umu
09.05.,MaijuSimsoni10.05.

Zvārtavaspagastā

vu 01.05., Natāliju Dubrovsku
01.05.,GuntiFreibergu03.05,In
tuPodiņu03.05.,DzidruSproģi
05.05.,AstruRulli06.05.,Arvīdu
Balodi06.05.,NinuShchurkinu
06.05.,RasmuVistiņu06.05.,Ar
ni Jāni Zeltiņu 07.05., Nadeždu
Uškovu08.05.,LilituLāci10.05.,
Astrīdu Kampi 11.05., Gaļinu
Vladimirovu11.05.,MudītiJeļi
senko 11.05., Vladimiru Strel
kovu 11.05., Airu Vjaževiču
13.05., Genadiju Tukačevu
13.05., Irinu Grišukovu 15.05.,
MerijuKuimeti17.05.,Svetlanu
Taimiņu17.05.,ViesturuBrencī
ti 17.05., Inetu Strautiņu 18.05.,
Kostu Tireviču 18.05., Marutu
Gaili 20.05., Irēnu Zirdziņu
21.05.,LudmiluVeselovu23.05.,
Sergeju Titovu 23.05., Dzidru
Jevsejevu 25.05., Skaidrīti Jun
dzīti25.05.,MilduBratku25.05.,
AndriLudriksonu26.05.,Soﬁju
Freidenfeldi 26.05., Alexander
Bogdanovu 27.05., Māri Indusu
28.05.,ViktoruMeļakovu28.05.,
IlguJuhņēviču29.05.,SergeiZu
jevu30.05.,IrinuVarblani31.05.,
ĻubovuGovorovu31.05.
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2.maijāValkaspilsētaskultūrasnamāparedzētārokoperas«Lāč
plēsis»jauniestudējumaizrādetehniskuiemesludēļtiekpārcelta
uz5.novembri,plkst.19.00!!!Visasiegādātāsbiļetesderīgasuzizrā
di5.novembrīvainododamaskultūrasnamādežurantam(jabiļete
pirktakultūrasnamā)vaiBiļešuparadīzeskasēs(jabiļetepirkta
kādānotām).Savukārt,jabiļeteiegādātawww.bilesuparadize.lv
unJūsvēlatiessaņemtnauduparbiļetiatpakaļ,rakstietiesniegu
muuzinfo@bilesuparadize.lvnorādotbiļetesvairēķinanumuru!
Mājaslapāwww.valka.lvirizveidotasadaļa«Jautā»,kuriedzī
votājiiraicinātiuzdotsevinteresējošusjautājumusValkasnovada
domei. Savas kompetences ietvaros pašvaldības speciālisti sagata
vosatbildesunpublicēsportālāwww.valka.lv.

Valkasnovadadome
Ilzīti Jakubu 06.05., Dzintru
(Sveicam novada iedzīvotājus
Jasineviču 09.05., Annu Buriju
«apaļās» un «pusapaļās» jubile12.05.,AndrejuBrantu16.05.

Valkaspilsētā

AijuRamani01.05.,Antoņinu
Viņņiku 01.05., Faņu Magrano

jās, sākot no 50 gadiem.
Sveicam arī visus
pārējos jubilārus!)

Arvien Tevī raugos
Kā brīnumā.
(K.Apškrūma)

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā no 24.03.2014. līdz
25.04.2014. reģistrēti: 6 bērni – 3 meitenītes:
Soﬁja, Madara un Elizabete un 3 zēni:
Aleksandrs, Egīls un Adrians.

Sveicam ģimenes ar dzīvē nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Pēdējābrīdī
Mīlēt sauli un zvaigznes,
Un māti, un mīļo un draugus,
Līdz nesaudzot dzīve tos aiznes
Tāltālos mūžības laukos.
(G.Micāne)

Aizvadītimūžībā

(Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā no
24.02.2014. līdz 25.04.2014. reģistrēta miršana)

BļinovsNikolajs
AuniņaDaina
KrastiņšImants
GoļmakovsSergejs
KeraitisAndris
ĀboliņaValve
JansoneIrina 
KuzminsVladimirs
PavlovsArkadijs
ČernovaJevdokija
RuckisDmitrijs
LankovskisDainis
BērziņšEgils 

(dz.1950.)
(dz.1961.)
(dz.1937.)
(dz.1960.)
(dz.1943.)
(dz.1925.)
(dz.1937.)
(dz.1960.)
(dz.1942.)
(dz.1920)
(dz.1940.)
(dz.1958.)
(dz.1936.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Valkasnovadadome

Vislatvijas talka Valkas novadā

šana notika Vijas upmalā aiz pa- Omuļos – jaunās bibliotēkas apgasta un tautas nama ēkas. Ērģe- kārtni. Kārķos tika savākti atkrimes pagasta Turnā talkotāji sako- tumi ap teritoriju, izlīdzināta
aprīlī Valkas novadā pa Valžezera pludmali, Ērģemē – zeme un sakārtota vieta dzīvžoga
Vislatvijas talkas dienā notika te- vecās baznīcas teritoriju, savukārt stādījumam. v
ritorijas sakopšanas darbi
gan pilsētā, gan pagastos.
Valkas pilsētā talcinieki
pulcējās plkst. 9.00 Lugažu laukumā, kur katrs varēja saņemt gan cimdus,
gan darbarīkus. Šogad
valcēnieši sakopa teritoriju ap estrādi, meža teritoriju gar Strautu ielu, Putras kalnu, veco Valkas stacijas apkārtni, kā arī
dzelzceļa līniju no Rīgas
ielas.
Šogad aktīva talkošana
notika arī uz Igaunijas –
Latvijas robežas. Abu pilsētu mēri Vents Armands
Krauklis un Kalevs Herks
kopā ar valcēniešiem un
valdzēniešiem kopīgi sakopa teritoriju pie robežas
gar Varžupītes krastiem.
Izskatās, ka nopietni vīri Varžupītē Lielās talkas laikā cer atrast ne tikai vardes,
Vijciema pagastā talko- bet arī kaut ko lielāku
Teksts un foto: Zane Brūvere

26.

Valkas novada afišu stabs
Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā

Valkas novadā

• Visu mēnesi – izstāde «Vidze
mes draudzes skolu skolotāju se
mināra audzēkņu literārais man
tojums» no LNB krājuma.
• No 6. līdz 26.maijam – izstāde
«Ko un kā vēlēsim Eiropas Parla
mentā».
• No 6. līdz 31.maijam – izstāde
«Nenoklusēs, negarlaikos, izaici
nās! Andrim Grūtupam – 65».
• No 6. līdz 31.maijam – izstāde
«Pie varavīksnes aizsietā dvēsele:
Jānim Klīdzējam – 100».
• No 12. līdz 31.maijam – izstāde
«Viss ir klātesošs: dzejniekam, tul
kotājam Uldim Bērziņam – 70».

Valkas pilsētas kultūras
nama pasākumi
• 7.maijā plkst. 19.00 lielajā zālē –
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
Bigbenda koncerts. Ieeja – brīva.
• 9.maijā plkst. 10.00 lielajā zālē –
Grāmatu svētki Valkā zem Latvijas
Kultūras kanona zīmes.
• 9.maijā plkst. 16.00 lielajā zālē –
teātra «Zīļuks» izrāde Ē.Lū «Kurts
šmorē, lai atpūtinātu galvu». Ieeja
– brīva.
• 14.maijā plkst. 18.00 lielajā zālē
– BJC «Mice» interešu izglītības
pulciņu mācību gada noslēguma
koncerts. Ieeja – brīva.
• 16.maijā no plkst. 18.00 līdz
20.00 lielajā zālē – «Dullais va
kars»:
plkst. 18.00 PK «Zelta rudens»
dramatiskā kolektīva izrāde «Tās
dullās Paulīnes dēļ». Ieeja – 0,71
EUR.
plkst. 19.00 dokumentālā filma
«Tā dullā Strengas dēļ jeb vasara ar
zelta teļu». Ieeja – 0,71 EUR. Pērc  
vienu biļeti uz pasākumu, skaties
abus!
• 24.maijā no plkst. 7.00 līdz 20.00
lielajā zālē – Eiropas Parlamenta
vēlēšanas.
• 31.maijā plkst. 12.00 lielajā zālē
– koru konkursa «Jaunā dziesmu
rota» II kārta.

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

• No 6. līdz 17.maijam – izstāde,
veltīta Mātes un Ģimenes dienai –
«Visdārgākajam cenas nav».
• 10.maijā plkst. 11.00 – bērnu
rīts pirmsskolas vecuma bērniem
«Mīļai māmiņai».
• No 19. līdz 30.maijam – izstāde
«Etīdes purpura toņos: Šerloka
Holmsa krusttēvam, skotu rakst
niekam Arturam Konanam Do
ilam – 155».
• No 19. līdz 31.maijam – izstāde
«Mēs nākam ar siltiem vārdi
ņiem…: rakstniecei Mārai Cielē
nai – 60».

Valkas novadpētniecības muzejā

• 14.maijā plkst.10.00 Ērģemes pa
matskolā Turnas tautas nama bēr
nu dramatiskā kolektīva izrāde
«Pauks un Šmauks».

• 8.maijā plkst. 15.00 Zvārtavas
pagasta iedzīvotāju sapulce pa
gasta pārvaldē «Luturskola». Tik
šanās ar Valkas novada domes iz
pilddirektoru A.Cekulu.
Darba kārtība:
1. Sadzīves atkritumu apsaimnie
košana;
2. Īpašumu sakopšana( grausti, ne
pļautas platības);
3. Latvijas valsts karoga likums;
4. Klaiņojošie suņi;
5. Dažādi jautājumi un atbildes.
• 9.maijā plkst. 14.00 Mātes dienas
koncerts Mierkalna Tautas namā.

Kārķu pagastā

Valkas pagastā

• 6.maijā – multfilmu programma
bērniem.
• 10.maijā plkst. 19.00 – Mātes
dienai veltīts koncerts.
• 29.maijā – ekskursija uz Tērveti
(datums var tikt mainīts).
• No 28.apr īļa kamīnzālē māk
slin ieka Jura Muižn ieka gleznu
izstāde.

• 9.maijā plkst. 20.00 Mātes die
nas un deju grupas «Oravakes»
triju gadu jubilejas koncerts «Es
mīlu Tevi, kā nevienu». Koncertā
piedalās deju grupa «Oravakes»,
dāmu deju grupa «Minnas» no
Mazsalacas, folkloras kopa «Rota»
no Rencēniem, deju duets Alberts
un Līga no Valkas, akordeonistu
mūzikas ansamblis no Valkas J.
Cimzes mūzikas skolas Kārķu fili
āles. Koncerta laikā darbosies bēr
nu centriņš, kurā bērni varēs izga
tavot apsveikuma kartiņas un dā
vaniņas savām māmiņām. Ieejas
maksa koncertā: EUR 1,00, pensi
onāriem un bērniem EUR 0,50,
bērniem līdz 7 gadu vecumam ie
eja bezmaksas.
Plkst. 22.00 danču vakars kopā ar
folkloras kopu «Rota». Ieejas mak
sa EUR 0,50.
• 11.maijā plkst. 12.00 Valkas pa
gasta Sēļu bibliotēkas telpās Mātes
dienas koncerts. Ieeja uz koncertu
EUR 0,50, bērniem līdz 7 gadu ve
cumam ieeja bezmaksas.
• 30.maijā no plkst. 17.00 līdz
20.00 Valkas pagasta Sēļu bibliotē
kas telpās «Sviestmaižu ballīte
bērniem».
• No 1. maija līdz 1. jūnijam Val
kas pagasta Lugažu bibliotēkā Lat
vijas laika grāmatu un naudaszīm
ju izstāde. v

• 17.maijā no plkst. 19.00  Muzeja
nakts. Šogad pasākuma tēma ir
«Sarkanā krāsa – dzintars». Pro
grammu lasiet 11.lappusē.
• Līdz 10.maijam Valkas novada
mākslin ieku darbu izstāde «Uz
viļņa…».

Ērģemes pagastā

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

Ir reizes, kad pasaule griežas ap ROBEŽTIRGU

IZSTĀDES VALKAS PILSĒTAS
KULTŪRAS NAMĀ
• Latvijas mākslas skolu audzēkņu
konkursa «Jāņa Cimzes dziesmu
rota» vizuālo darbu izstāde.
• Maijas Tabakas gleznu izstāde
«Pārsteigums».

Zvārtavas pagastā

Daiņa Jansona foto

Vijciema pagastā

Kur ir gaļa?!

Radošajā telpā
«309.kabinets»
• 30.maijā – Freddy Marx Street
(pop/rock; Ļvova, Ukraina).

Gaļa ir desās!
Robežtirgus tuvojas!

• 2.maijā plkst. 19.00 Vijciema
tautas namā viesojas Blomes teātra
mīļu apvienība «Nenolaid rumpi!»
ar izrādi «Mīlestība Čehova gau
mē».
• 2.maijā plkst. 22.00 Vijciema
tautas namā Pavasara balle. Spēlē
grupa «Bruģis».
• 4.maijā plkst. 14.00 Vijciema
tautas namā Eiropas deju festivāls
«Vijolīšu valsis».
• 23.maijā plkst. 17.00 Vijciema
pagasta «Ielīcās» 5.Valkas novada
svētki. Piedalās 25 Valkas  novada
mākslinieciskās pašdarbības ko
lektīvi, rokdarbnieki, pavāri, gru
pas «Turaidas roze» un «Apved
ceļš». v

Artūra Kvēpa karikatūra
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
Tirāža: 4300 eks.
Iespiests tipogrāfijā «LATGALES DRUKA

Izdevumu sagatavoja
Valkas novada domes
Kārķu pagasta sabiedrisko
sabiedrisko attiecību speciāliste
attiecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707489
Sandra Pilskalne, tālr. 26391447,
e-pasts: zane.bruvere@valka.lv
e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv
Datorgrafika: Mākslinieku un amatnieku biedrība «Reālā Aptieka»
Reģ. nr. 40008089643, e-pasts: info@amatnieciba.lv

