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r Lielo talku noslēdzies aprīlis.
Valkas novada iedzīvotāji aktīvi
talkoja gan pilsētā, gan pagastos. Papildus izsludinātajām talkošanas vietām, entuziasti strādāja arī citās. Liels
paldies visiem, kuri rūpējās, lai novada apkārtne būtu sakopta un tīra! Tā
novadam ir vislabākā vizītkarte. Arī
brīvdabas estrādi sagaida infrastruktūras uzlabojumi – jauna deju grīda
un asfalts – darbi jau uzsākti.
Maijā Valkas novadā sagaidām daudz
viesus – gan Kārķu meža dienās, gan
Robežtirgū, kā arī deju lieluzvedumā
«Pavasara nakts mistērijas». Ir jau
zināms, ka lielkoncertu apmeklēs arī
Latvijas Republikas Kultūras ministre
Dace Melbārde.
Īpašs un nozīmīgs pasākums novadā
būs ģenerāļa Pētera Radziņa 135.jubilejas pasākums. Maijs solās būt gana
raibs piedāvājumā. Katru nedēļas nogali Valkas tūrisma informācijas birojs
sagatavo piedāvājumu nedēļas nogalei
dvīņu pilsētās – Valkā un Valgā, kā arī
Valkas novadā, tāpēc iesaku sekot līdzi
informācijai gan novada, gan TIB mājaslapās, kā arī Tūrisma informācijas
birojā.
Visai ģimenei šomēnes no sirds iesaku
apmeklēt Jāņa Lūsēna koncertizrādi
«Manas mājas zvēru dārzs» 22.maijā
ar Ralfu Eilandu galvenajā lomā. Izrādē piedalīsies arī komponists Jānis
Lūsēns.
Taču pavisam noteikti kuplā skaitā
tiekamies Robežtirgū – garšīgākajā
pavasara piedzīvojumā uz Latvijas un
Igaunijas robežas! Divas dienas ar tirgošanos, kultūras, izklaides un sporta
programmu, 2.Gaļas un desu festivālu
un grilēšanas konkursu «Grils uz robežas»!
Lai lustīgs pavasaris un lai saule izkausē tumšās domas!

I

Zane Brūvere

zdari labu darbu un ziedo
Robežtirgus labdarības loterijai! Pieteikt balvas loterijai
var zvanot vai rakstot loterijas
rīkotājiem – Tūrisma informācijas
birojam
(Tālr.:
64725522,
26446602, tib@valka.lv ), Valkas
Rotari klubam 26120361 un Valkas jauniešu domei 26676933, kā
arī vienkārši tās nogādāt Rīgas ielā
22, Valkā. 

Iz de jos se nā Tā la vas no va da
«Pa va sa ra nakts mis tē ri jas»
Teksts: Aivars Ikšelis
foto: Dainis Jansons

alkas brīvdabas estrādē 23.maiV
jā plkst. 22.00 notiks vērienīga
deju izrāde. Divdesmit seši izcilākie

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

Zināmas visas
grupas, kuras
uzstāsies rok festivālā
«Borderrock»

asaras sezonas pirmā
V
rok festivāla «Borderrock» jeb «Robežroks» or-

ganizatori in formē, ka ir zināmas visas grupas, kuras
uzstāsies rok festivālā Valkas
brīvdabas estrādē 5. un 6.jūnijā.
5.jūnijā uz skatuves kāps
«Karmafree», «B Optimist»,
«Laika Suns», «Inokentijs
Mārpls», Jānis Bukums, «The
Sound Poets», «Ven naskond»
(EST), «Green Novice» un
«Heaven Grey». «309.kabineta» teltī uzstāsies «Vibe55»,
Toms Grēviņš un DJ Gregfull.
Festivāla 2.dienā – 6.jūnijā dzirdēsim «Kolmteist»
(EST), «The Factor», «Saules krāsas», «Exit», «Mountainside» (LT), «Defeatem»
(EST), «Gelousy», «Rebel Riot», «Mon ro», «Jumprava»,
«Odd Hugo» (EST), «PND»,
«All Day Long». «309.kabineta» teltī spēlēs «RAGAVA»,
«NIKLĀVZ», «YURI TCH»
un «PA».
«Kā redzams prog rammā,
šogad piedāvājam maksimāli
daudzveidīgu mūziku», stāsta viens no pasākuma organizatoriem Ernests Lībietis.
«Domāju, ka jebkurš Lat vijas
un Igaunijas iedzīvotājs varēs at rast festivālā mūziku,
atbilstošu savai gaumei. Turklāt festivāls notiek Valkas/
Valgas pilsētas svētku ietvaros, kas ir vien reizēja iespēja

apmeklēt pasaulē tik unikālo dvīņu robežpilsētu».
Jau zināms, ka festivālu
ieskandinās divi pasākumi
Rīgā un Tallinā. Koncerts
Tallinā notiks 30.maijā, leģendārajā Von Krahl teātrī, kur kādreiz norisinājās
Operation B festivāls. Vairāk in formācija par abiem
pasākumiem sekos.
Kā zināms, «Borderrock»
jeb «Robežroks» ir vienīgais
festivāls, ko kopīgi organizē lat vieši un igauņi, faktiski tas ir vienīgais mūzikas
festivāls, ko abas nācijas organizē kopā.
Biļetes iepriekšpārdošanā būs iespējams iegādāties
visās Biļešu Servisa kasēs
un internetā www.bilesuserviss.lv.
Biļetes cena abām festivāla dienām: 12 EUR ( iepriekšpārdošanā), 15 EUR festivāla dienā, 10 EUR (kat ram
– vismaz 10 cilvēku grupai),
30 EUR (ģimenes biļete).
Vienai festivāla dienai: 7
EUR ( iepriekšpārdošanā), 10
EUR festivāla dienā, 5 EUR
(kat ram – vismaz 10 cilvēku grupai), 20 EUR (ģimenes
biļete). Pensionāriem 5 EUR,
bērniem līdz 12 gadiem ieeja
bezmaksas.
Būs arī telšu pilsētiņa – 2
EUR par telts vietu, bet auto
novietošana pasākuma terito«Odd Hugo» no Tartu šobrīd ir viena no pieprasītākajām
rijā – 5 EUR. 
grupām Igaunijā
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Robežtirgū balli
uzsauks pasākuma organizatori

Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

9.

un 10.maijā uz Lat vijas un Igaunijas robežu aicina garšīgākais
pavasara piedzīvojums – 13.Lielais labdarības robežtirgus! Tajā dalību
apstiprinājuši jau vairāk nekā 70 tirgotāju – pieteikušies ir gan amat nieki, gan
ēdienu, stādu un rūpniecības preču tirgotāji, kā arī mājražotāji!
9.maijā plkst. 10.00 notiks pērn aizsāktā
tradīcija – konkurss gaļas ražotājiem jeb
2.Starptautiskais gaļas un desu festivāls.
Aicinām piedalīties hobijkulinārus, mājražotājus un uzņēmējus, kas ražo gaļas
izstrādājumus. Desu, gaļas izstrādājumu
un žāvējumu kvalitāti vērtēs starptautiska žūrija. 10.30 uz koncertu aicinās amatieru kolektīvi, bet 14.00 Valgā, «Rimi»
stāvvietā norisināsies Strītbola turnīrs.
Pirmās dienas izskaņā, plkst.19.00 visi
aicināti lustēties zaļumballē, ko uzsauks
pasākuma organizatori! Ieeja – brīva!
10.maijā pirmo reizi tiks rīkots gaļas
grilēšanas konkurss, kurā individuālie
dalībnieki vai komandas varēs parādīt

savas prasmes gaļas marinēšanā un cepšanā. Būs iespēja marinēt gaļu uz vietas,
kā arī pārsteigt žūriju un robežtirgus
apmeklētājus ar mājās marinētas gaļu.
Kon kursa dalībnieki tiks vērtēti, labākie
– apbalvoti. 10.30 māmiņām koncertu
sniegs Valkas bērni, savukārt plkst. 12.00
māmiņas sveiks mazie valdzēnieši.
Ar kon kursa nolikumiem var iepazīties Valkas novada mājas lapā www.valka.lv sadaļā «Robežtirgus». Dalību tajos
var pieteikt, rakstot uz e-pastu sniedze.
ragze@valka.lv, kā arī zvanot pa telefonu
+371 26488684 Sniedzei Ragžei.
Savukārt amat nieki, mājražotāji, rūpniecības preču tirgotāji un citi var pieteikties dalībai tirgū Lat vijas-Igaunijas institūtā Semināra ielā 29, Valkā vai
zvanot un rakstot: tel: +37164781193,
+37129158517, e-pasts: instituts@valka.lv
Plašāka in formācija par pasākuma norisi: Madars Lāns, Rīgas iela 22, Valka, LV4701, Tālr. +37164725522, +37126446602,
e-pasts: tib@valka.lv
In formatīvi atbalsta: Lat vijas radio 2,
žurnāls «Ievas māja», «Delﬁ Tasty» un
www.gadatirgi.lv. 

Aicina pieteikties robežtirgus
strītbola turnīram

Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada
domes Spor ta un jaunatnes daļas vadītāja

9.

maijā 13.Lielā labdarības robežtirgus laikā otro reizi notiks strītbola
turnīrs. Turnīra viens no mērķiem ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un sekmēt strītbola spēles attīstību un popularitāti Valkas novadā un Valgas apriņķī.
Strītbola turnīrā aicina pieteikties
jauniešus no 16 gadu vecuma, vīriešus,
sievietes, kā arī atļauts piedalīties un
veidot jaukta tipa komandas. Dzimumu

sastāvs jauktajā komandā nav noteikts.
Komandā var pieteikt 4 spēlētājus. Komandu spēlētājiem jābūt vienādas krāsas
sporta tērpos.
Komandām lūgums pieteikties līdz
8.maija plkst. 18.00 pa e-pastu: sports@
valka.lv.
Rakstiskais pieteikums jāiesniedz galvenajam tiesnesim 9.maijā no plkst. 13.00
– 13.50 turnīra norises vietā. Turnīra nolikums un pieteikuma an keta: http://
valka.lv/sporta-pasakumu-rezultati 

Atzīmēs Pētera
Radziņa 135.jubileju

Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

2.

maijā Valkā ar svinīgiem pasākumiem atzīmēs Lat vijas armijas ģenerāļa, divkār tējā Lāčplēša ka ra ordeņa kavaliera Pētera Valdemā ra Radziņa 135.jubileju.
ēteris Radziņš ir dzimis Lugažu paP
gasta «Jaunvīndedzēs». Skolas gaitas
uzsācis Lugažu draudzes skolā, bet pēc

tam mācījies Valkas pilsētas skolā un Valkas Nelsona reālskolā.
Pasākums sāksies plkst. 9.00, kad Valkas
ģim nāzijas klašu kolektīvi dosies pārgājienā uz ģenerāļa dzimto māju vietu «Jaunvīndedzes».
Plkst. 11.00 paredzēta Valkas novada vadības un Lat vijas un ārvalstu amatpersonu
tikšanās Valkas novadpēt niecības muzejā. Plkst. 12.00 visi pulcēsies pie piemiņas akmens ģenerāļa dzimto māju vietā «Jaunvīndedzes», kur paredzēta
svinīga ziedu nolikšana.Jubilejas svinības noslēgsies plkst. 13.00 ar svinīgu
pasākumu Valkas kultūras namā.
«Pēteris Radziņš bija izcils militārs darbinieks, kurš bija neērts daudziem
politiķiem, jo viņš ļoti labi saprata, cik svarīgi ir valsts aizsardzību stiprināt
tieši miera laikā, kad it kā nekādu tiešu militāru draudu nav», uzsver Valkas
pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis. «Šī jubileja iekrīt laikā, kad
atkal esam situācijā, ka sabiedrībā šī saprat ne ir, taču diemžēl iepriekšējos
gados šī lieta ir bijusi atstāta novārtā. Tāpēc pasākums ir īpaši svarīgs, lai
mēs atcerētos un saprastu, cik svarīgi ir šie jautājumi, lai valsts varētu pastāvēt».
Ģenerālis visu savu dzīvi veltījis Lat vijas armijas veidošanai. Laikabiedri
uzsver ģenerāļa godīgumu, taisnīguma izjūtu un patriotismu. Viņš apbalvots ar daudziem ordeņiem: IV šķiras Sv.Jura ordeni, II un III šķiras Sv.Staņislava ordeņiem, II, III un IV šķiras Sv.An nas ordeņiem, III šķiras Lāčplēša
Kara ordeni nr. 1, 1927.gadā apbalvots ar II šķiras Lāčplēša Kara ordeni, I
šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, I šķiras, II pakāpes Igaunijas Brīvības krustu,
III šķiras Francijas Goda Leģiona ordeni, Polijas «Virtuti Militari» ordeni, I
šķiras Somijas Baltās rozes ordeni un I šķiras Zviedrijas Šķēpa ordeni.
Neaizmirsīsim, ka trīs mirdzošās zvaigznes Brīvības piemineklī ir izcīnītas arī ar ģenerāļa Radziņa gudrību.
Visi aicināti godināt P.Radziņa nopelnus un apmeklēt svinīgos pasākumus ģenerāļa dzimto māju vietā un Valkas pilsētas kultūras namā. 
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Kārķos jauno estrādi pirmie iemēģinās pašdarbnieki
un Zemessardzes pūtēju orķestris
Teksts un foto:Sandra Pilskalne
au no ag ra pavasa ra Kārķu paJ
gasta centrā, Ķires upes krastā
– valda aktīva rosība. Dabas koncertzāles būvniecība Kārķu pagastā tiek
realizēta Lauku at tīstības prog rammas LEADER pieejas īstenošanas
pasākuma ietva ros, ko atbalsta Eiropas Lauksaimniecības Fonds Lauku
At tīstībai (ELFLA). Kopējās estrādes
būvniecības izmaksas ir 28 457,44
EUR, no tām 10% ir Valkas novada
domes līdz ﬁ nansējums.

Projektu 2014.gada pavasarī izstrādāja arhitekte Līga Āboltiņa no Smiltenes pēc mākslinieka Raimonda Briča
skicēm. Ņemot vērā pasūtītāja veiktā
iepirkuma konkursa rezultātus, darbus veic SIA «Valkas meliorācija».
«Viss sākās ar vietas sagatavošanu,
par ko paldies jāsaka arī sabiedriskajos darbos nodarbinātajiem pagasta iedzīvotājiem. Estrādes būvniecību veic
Kārķu puses meistari Edmunds un
Oskars Veinbergi», stāsta Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons. «Šobrīd vīri ir pabeiguši solu izbūvi un grīdu izbūvi, at vestas ir jumta
kopnes un nākošnedēļ sāksies darbs
pie estrādes jumta daļas būves».
«Plānots, ka nākošnedēļ turpināsim
zemes darbus – sakārtojot pieguļošo
vecupes gultni. Un tad paliek tikai vēl
elektroinstalācijas darbi un sētas būvniecība, taču, tāpat kā Rīga nav nekad
gatava, arī šī vide un vieta vien mēr
būs papildināma», atklāj P.Pētersons.
Meža dienās estrādes ainavas veidošanai iecerēts stādīt melnalkšņu

un bērza stādījumu. Gada
ot rajā pusē uzsāksies salas sakārtošanas darbi un,
cerams, ka jau nākamgad
tur varēs redzēt Lieldienu
šūpoles un citus brīvdabas
objektus. Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrība
«Ugunspuķe» izteikusi ideju, kā šī vieta – sala būtu
gadskārtu ieražu svinību
vieta.
Tā kā veiksmīgi projekta
laika graﬁks rit pēc plāna,
jau tagad domāts par estrādes atklāšanas pasākumu
30.maijā. Tas iecerēts ar nacionāli pat riotisku pasākumu. Plkst. 15.00 Zemessardzes 22.kājnieku bataljons
demonstrēs militāro teh niku un ieroču apskati, vakarā plkst. 20.00 vakara svinī- Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons (vidū) ar meistariem
gā daļa, kur īpašu svētku Edmundu un Oskaru Veinbergiem pie estrādes jumta kopnēm
gaisot ni nodrošinās Lat vijas Republikas Zemessardzes pūtēju šis būs lielisks vakars – būs arī bufete vā 17.gs. bijusi Kārķu sala – tagad būs
orķestris ar diriģentu virsleit nantu ar gardām desiņām, lielisku vistas un mums atkal pašiem sava sala.
Iepriekšējā estrāde Kārķu pagastā
cūkgaļas šašliku, kāpostiem, liellopu
Andi Kareli priekšgalā.
Kad skatītāju priekšā parādās pūtē- gaļas burgeriem, karstiem dzērieniem bija būvēta pirmajā brīvvalsts laikā un
ju orķestris – stalti, formās tērpti vīri, un arīdzan Valmiermuižas alu,» prie- tā kalpoja vairāk nekā 50 gadus. To iedzīvotāji sauca par bīni, kas Ērģemes
ritmiska un pacilājoša mūzika, nevil- cājas P.Pētersons.
izloksnes vārdnīcā ir ar skaidrojumu
Jaun
uz
cel
tais
ob
jekts
būs
no
zī
mīgs
šus iztaisnojas muguras ikvienam.
Pēc tam stafetes kociņš būs nodots pagasta kultūrvides papildinājums. skatuve. Daudzi vietējie iedzīvotāji atpašdarbniekiem – šobrīd visi kolektī- Tas at rodas upes krastā, Lustiņdru- ceras, ka tur ballēts līdz pat rīta gaivi speciāli gatavo savu repertuāru šim vas takas aizsākumā, tāpēc arī izvē- ļiem un mūzika dzirdēta pat attālajā
uznācienam. Pēc tam visiem būs ie- lēts nosaukums – Dabas koncertzāle. «Mierkalnu» ugunsnovērošanas tornī.
spēja zaļumballē iemēģināt jauno deju Estrāde būs piemērota dažādiem ārā Ikviens aicināts saudzēt un rūpēties
grīdu, kur par patīkamu noskaņoju- pasākumiem, bet ikdienā, kamēr ļau- par vietu, kas pagasta iedzīvotājiem
mu rūpēsies kapela no Valmieras Drā- dis strādās, to pieskandinās put ni un sniegs pozitīvas emocijas daudzu gamas teāt ra izrādes «Balle būs», kuras apkārtējā dzīvā radība. Interesants ir du garumā. 
vadītājs ir Mārtiņš Roziņš. «Nešaubos arī neparasts fakts, ka Rīgā, Dauga-

Būsiet gaidīti Kārķos Meža dienās strādāt,
at pūsties un piedalīties koka auto sacensībās

aprīlī un 1.maijā Kārķos notiks 12.Meža
30.
dienas. Kā vien mēr būs tradicionālās lietas, bet netrūks arī pārsteigumu.

Šogad jaunums – pirmajā dienā – 30.aprīlī pulksten 11.00 notiks praktisks seminārs par mežu kopšanu, kaitēkļiem, slimībām u.c. lietām, kas ir nepieciešams zināt ikvienam mežu īpašniekam un
apsaim niekotājam. Seminārs notiks sadarbībā ar
Mežu konsultāciju pakalpojumu centru un ﬁrmu
«Metsa Forest». Pēc tam kopīgs launags pie Spiģu
alas.
Pulksten 16.00 Kārķu tautas nama kamīn zālei vietējo rokdarbnieku izstādes «Pastāvēs tas, kas pārvērtīsies» atklāšana.
Pēc pusdienā Kārķos jau ieradīsies mazpulcēni
no visām Valkas novada skolām, kā arī šogad dalību pasākumā jau pieteikusi Amatas pamatskola un
jaunieši no Apes. Iepriekšējā vakarā, kā jau tradicionāli, ieradīsies arī Rīgas Teh niskās universitātes
studenti, lai nākošajā dienā vadītu Zaļo koka darbnīcu un piedalītos Koka auto sacensībās. Šogad iecerēts, ka studentu skaits būs vēl kuplāks, jo pievienosies arī Lat vijas Universitātes Ķīmijas un Bioloģijas fakultātes studenti, lai pētītu kukaiņus Kukaiņu
viesnīcā, dabu Lustiņdruvā un dotos leģendai pa
pēdām – meklētu sēravotus.
Atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumiem, arī šogad ikvienam būs iespēja doties pulksten 18.00 pārgājienā uz Bezdibeņa ezeru gida pavadībā, pēc tam
kopīga vakarēšana ar dziesminieku Kārli Kazāku
pie ugunskura «Vēlzem nieku» pagalmā.
Meža dienu svinīga atklāšana 1.maijā pulksten
9.00 pie Kārķu pagasta pārvaldes, pēc tam izbraukšana uz objektiem. Darbi ritēs vien laicīgi vairāk
nekā 10 objektos un kat ram iespēja izvēlēties sev
visinteresantāko un piemērotāko. Šogad Meža dienu darbi galvenokārt, notiks Lustiņdruvā un Ķires
upes krastā – Dabas koncertzāles vietas labiekārtošana, pīļu ligzdu būvniecība, kukaiņu izpēte Kukaiņu viesnīcā, leģendai pa pēdām – sēravotu meklējumi un izpēte, trošu nobraucienu rampas izbūve,
augļu koku un dzīvžoga stādīšana u.c. Pagasta centrā strādās arboristi, kura darbu būs iespēja ikvienam vērot.
Kā jau tas talkā pienākas – pēc kopīga darba, būs
kopīga maltīte un atpūta, kur katrs varēs sev at rast
ko interesantu un aizraujošu – notiks arī 4.Koka auto sacensības Kārķos. Ikviens aicināts gatavot koka

auto un piedalīties sacensībās, kurās šogad vistālāk
aizbraukušā rezultāta uzrādītājam būs īpaša balva –
brauciens uz Briseli. Iecerēts, ka pasākumā piedalīsies arī Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere,
kura arī pasniegs šo balvu sacensību uzvarētājam.
Balvas saņems visās sacensību klases pirmo trīs
vietu ieguvēji, taču kā iepriekšējās sacensības liecina – pats nozīmīgākais ir azarts un dzīvesprieks,
kas valda visu sacensību laiku.
Meža dienu pasākumu vadīs un koka
auto sacensības komentēs radio Skonto
prog rammu vadītājs Valdis Melderis.
Visas dienas garumā darbosies Viļņa Kazāka un studentu vadībā Zaļā
koka darbnīca. Jaunums būs Alnīša
namiņš Daces Iraids vadībā. Kas tur
notiks – uzzināsiet piedaloties pasākumā. Apskatāmas būs dažādas izstādes.
Ikviens talkas dalībnieks aicināts uz
talku ņemt mērinstrumentus, lai piedalītos lielajā Mērinstrumentu izstādē.
Mērinstrumenti var būt visdažādākie
sākot no lineāla, bīdmēra, baromet ra
līdz pūram u.c. senām ierīcēm. Eksponātu izvēle brīva, lai lido domas zelta
spārniem un bagāta iztēle! Interesantākajiem eksponātiem paredzamas
pārsteiguma balvas!
Ikvienam pasākuma dalībniekam
būs iespēja pārbaudīt savu veiklību un
drosmi aizraujošās sportiskās aktivitātēs – pārbaudot savus spēkus alpīnisma aktivitātēs un izbaudīt izjādes ar
zirgiem. No pulksten 12.00 Rūķa Dabas bodītē būs iespējams nopirkt lauku labumus.
Pasākumu dienā kuplinās un vakarā
balli pulksten 22.00 Kārķu tautas namā spēlēs Māris Sloka un grupa «Klaidonis». Ballē ieeja EUR 2.
Būsiet mīļi gaidīti Kārķos raženi strādāt un kopīgi atpūsties! Pie mums, kā
jau tradicionāli – pēc labi padarīta darba, būs laba atpūta. Nāciet un aiciniet
līdzi radus, draugus un ģimeni! Talku
tūrisms – šis ir jēdziens, ko kārķēnieši
cenšas iedibināt pirmie Lat vijā. Pirmie zvani par dalību talkā ir jau no Rī-

gas, Alūksnes un Briseles, mēs ceram, ka izdosies!
ikviens būsiet gaidīts Kārķos strādāt, sakopt vidi,
aktīvi atpūsties un ko jaunu uzzināt! Paldies visiem
sadarbības partneriem atbalstītājiem – nakšņošana
un ēdināšana visiem būs bez maksas. (Ja nepieciešama nakšņošana, lūgums iepriekš pieteikties). Viss
notiks par prieku dabai un cilvēkiem!
Kārķu Meža dienu rīcības komitejas vārdā Sandra
Pilskalne (mob. tālr. 26391447) 
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Valkas novada Bērnu – jaunatnes spor ta skolas
spor ta zāles energoefektivitātes paaugstināšana
Teksts: Jana Putniņa, Attīstības un projektu daļas vadītāja

2

015.gada aprīļa mēnesī noslēdzas projekta
«Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valkas novada Bērnu
– jaunatnes sporta skolas sporta zālē» īstenošana, kura ietvaros tika veikti kompleksi energoefektivitātes pasākumi BJSS sporta zāles ēkā
Varoņu ielā 35 B, Valkā. Projektu ﬁnansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu ﬁnanšu instruments.
Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes: ēkas
ārsienu siltināšana, ēkas cokola siltināšana no
ārpuses, grīdas siltināšana, jumta pārseguma
siltināšana, koka un alumīnija proﬁla logu nomaiņa, ārdurvju modernizācija un avārijas izejas izbūvēšana, siltummezgla modernizācija,

ēkas apkures sistēmas modernizācija, siltumapgādes un karstā
ūdens sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu maiņa un ventilācijas sistēmas modernizācija. Šī projekta
īstenošanas rezultātā tiks panākts
CO2 emisiju samazinājums par
90 318,46 kg CO2/gadā.
Projektā paredzētos būvdarbus
veica SIA «YIT Celtniecība», projekta būvdarbu būvuzraudzību –
SIA «Campaign» un autoruzraudzību – SIA «AG architecture».
Pro jek ta plānotās ko pējās attiecināmās izmak sas 429 263,84
EUR. Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta līdzekļi ir 50 % no
attiecināmajām izmaksām jeb
214 631,92 EUR. Projekts tiek
«Kom plek si ri si nā ju mi sil tum nī ce fek ta gā zu
realizēts Klimata pārmaiņu finan šu in struemisiju sa ma zinā ša nai» 5.kārtas ie tva ros. 
menta finansēto projektu atklāta konkursa

Dome rosina izdot pastmarku un piemiņas monētu
Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

V

alkas novada dome ir nosūtījusi vēstuli Latvijas Bankas
prezidentam Ilmāram Rimšēvičam
un Latvijas Bankas padomei, kurā
lūdz Banku iekļaut savos plānos
un izdot piemiņas un kolekcijas
monētu, veltītu Latviešu pagaidu
nacionālās padomes (LPNP) dibināšanas un «Deklarācijas ārvalstīm un tautām» simtgadei, kuru
atzīmēs 2017.gadā.
Pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli arī
VAS «Latvijas pasts» valdes priekšsēdētājam Arnim Salnājam, kurā
lūdz iekļaut savos plānos un izdot
pastmarku sēriju, veltītu nozīmīgajam vēsturiskajam notikumam.
«1917.gadā, kad Latviešu pagaidu nacionālā padome sanāca Valkā, Latvijas neatkarības ideja likās
kaut kas neiespējams un ārkārtējs
lielākai daļai sabiedrības. Tieši šie

cilvēki pirmie ļoti nopietni šo ideju ne tikai apsprieda, bet pieņēma
pirmos dokumentus par Latvijas
vienotību un par to, ka Latvija būs
neatkarīga», stāsta Valkas novada
domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Uz LPNP dokumentu un izsniegto pilnvaru pamata Lielbritānija atzina Latvijas neatkarību
1918.gada 11.novembrī, un tikai
tad bija iespējama valsts proklamēšana Rīgā 1918.gada 18.novembrī.
«Tādēļ šie cilvēki, kurus diemžēl
lielākā daļa sabiedrības nezina, noteikti ir pelnījuši, lai viņu piemiņu
iemūžinātu», uzsver V.A.Krauklis.
«Gan pastmarka, gan monēta tam
ir lielisks veids, jo pat pieminekļi,
mainoties konjunktūrai, tiek jaukti
nost, bet pastmarkas un arī monētas kolekcijās visā pasaulē paliek».
«Tādēļ būtu svarīgi un, mūsuprāt, pareizi iemūžināt šos cilvēkus
pastmarku sērijā, lai vismaz LPNP

Valkas novads
Vidzemes uzņēmēju
dienās 2015
Teksts: Jana Putniņa, Attīstības un projektu daļas vadītāja

V

almieras Kultūras centrā 15.
un 16.maijā norisinās ikgadējā izstāde – gadatirgus «Vidzemes
Uzņēmēju dienas 2015». Izstāde
nemainīgi apvieno dažādu nozaru
uzņēmumus un iestādes, kā arī tā
attīstās starptautiskā vidē.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), sadarbojoties
ar Valmieras pilsētas pašvaldību,
ikgadēji organizē plaši atpazīstamo izstādi, kas sniegs iespēju uzņēmumiem, iestādēm, pašvaldībām,
amatniekiem un mājražotājiem veicināt savu produktu un pakalpojumu noietu un atpazīstamību, veidot jaunus kontaktus un tikties ar saistoši mērķauditoriju. Nemainīgi izstādē piedalās lielākie
uzņēmumi, plaši tiek pārstāvētas izglītības iestādes. Aizvien vairāk pašvaldības atbalsta gan pašvaldībā esošo uzņēmumu dalību
izstādē, gan pašas veido plašu novada stendu.
Šogad izstādē būs pārstāvēts arī Valkas novads ar uzņēmumiem
SIA «Valkas Meliorācija», SIA «PEPI RER» un SIA «Akords 3». 

Latviešu pagaidu nacionālā padome sanāca Valkā 1917.gadā

vadošajiem cilvēkiem – katram būtu sava pastmarka, un cilvēki saprastu, kāpēc šim cilvēkam pastmarka ir veltīta. Savukārt pašai
LPNP – viena kopīga monēta vai
arī ja iespējams – arī monētu sērija.
Tā būtu cieņas izrādīšana Latvijas
vēsturei un šiem unikālajiem cilvēkiem», norāda Krauklis.

Prog ram mā «Lat vijai 100», kas
notiks no 2017. līdz 2021.gadam,
kon krēti iezī mēti svi na mie vēstu riskie simtgades datu mi un
pa sā ku mi. 2017.gadā kā svi nību
vieta ir akcentēta Val ka, jo šajā
gadā apritēs simt gadu, kopš noti ka Lat viešu Pagaidu Nacionā lās
Padomes sesija Val kā. 

Nekustamās īpašuma izsole

V

alkas novada dome pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:
Ērģemes pagastā, «Lejasstrūgas», kadastra numurs 9452 011 0193, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 011 0193, platība 0,6
ha, dzīvojamās mājas, pagraba, kūts
un šķūņa.
Izsoles noteikumi pieejami Valkas
novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā,
darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā
«Aktualitātes. Domes paziņojumi».
Izsolāmo objektu var apskatīt tā
atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot piesakoties pa tālr. 64725285.
Pieteikumu reģistrācija – Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab,
Valkā, sākot ar nākamo darba dienu
no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 19.05.2015. plkst. 12.00, katru
darbdienu, no plkst. 8.00 līdz 12.00
un no 13.00 līdz 17.00. tālr. 64707499.
Izsole notiks 20.05.2015. plkst. 10.00,

Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.
Izsoles sākuma cena ir EUR
4234,00. Reģistrācijas maksa EUR
30, un nodrošinājums EUR 423 jāiemaksā Valkas novada domes, reģ.
Nr. 90009114839, kontā Nr. LV16UNLA0050014283134 A/S «SEB Banka», Valkas ﬁliāle, kods UNLALV2X,
pirms reģistrācijas izsolei.
Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena (turpmāk tekstā – Pirkuma
cena), atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto Nekustamo īpašumu jāsamaksā trīs mēnešu laikā no izsoles dienas. Personām,
kurām ir pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu «Lejasstrūgas»,
kadastra Nr.9452 011 0193, Ērģemes
pagastā, Valkas novadā, līdz 2015.gada 19.maijam plkst. 12.00 Valkas novada domē jāiesniedz pieteikums par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Izsoles noteikumi:
www.valka.lv 

Valkas novada domē

Publisko interneta pieejas punktu
at tīstība Valkas novadā

Valkas novada
domes 26.martā
pieņemtie lēmumi

• Pārņemt no Biedrības «Radošo ideju stacija» neapdzīvojamās telpas Valkā, Rūjienas ielā 3E (kopējā platība 70,3 m2).
• Apstiprināt Valkas novadpēt niecības muzeja «Darbības un attīstības stratēģiju 2015. –
2019.gadam» (pielikumā).
• Uzsākt Valkas novada kultūrpolitikas stratēģiskā plāna 2016. – 2022. gadam izstrādi.
• Noteikt atbildīgo par Valkas novada kultūrpolitikas stratēģiskā plāna 2016. – 2022.
gadam izstrādi Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunat nes nodaļas
Izglītības un kultūras daļas vadītāju Aivaru
Ikšeli.
• Izveidot Valkas novada kultūrpolitikas
stratēģiskā plāna 2016. – 2022. gadam izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā: Vents
Armands Krauklis – Valkas novada domes
priekšsēdētājs, Viesturs Za riņš – Valkas novada domes priekšsēdētāja viet nieks, Aivars
Cekuls – Valkas novada domes izpilddirektors, Unda Ozoliņa – Valkas novada domes
deputāte, Gunta Smane – Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, Kristīne Salniņa – Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja, Rolands Rastaks – Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunat nes
nodaļas vadītājs, Aivars Ikšelis – Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunat nes
nodaļas Izglītības un kultūras daļas vadītājs.
• Apstiprināt Valkas novada kultūrpolitikas
stratēģiskā plāna 2016. – 2022. gadam izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus.
• Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.5 «Valkas novada Bērnu – jaunat nes
sporta skolas nolikums».
• Piešķirt ﬁnansiālu atbalstu 11.Valkas Mazpulka dalībniecēm, Lat vijas Mazpulku Goda
nominācijas «Augsim Lat vijai» nominācijas
balvu saņemšanai, sekmīga rezultāta gadījumā.
• Atzīt Valkas novada domes 2014.gada bilancē ceļus:
1.1. Vijmeži – Kalmes, garums 1,180 km, bez
seguma, vērtība EUR 3495;
1.2. Zāģezera iela, garums 0,12 km, EUR
1081.
• Apstiprināt maksu par sniegtajiem autobusa transporta pakalpojumiem.
• Apstiprināt maksu par sniegtajiem administrācijas transporta pakalpojumiem.
• Apstiprināt izcenojumus stadiona šautuves izmantošanai.
• Apstiprināt Valkas pilsētas kultūras nama
lāzerprintera Konica Minolta Magicolor 7450
II pašizmaksu drukāšanai atbilstoši izcenojumam.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7
«Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada
30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41
«Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi»»
Valkā 2015.gada 27.martā.
• Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu «Lejasstrūgas», noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam «Lejasstrūgas»: nosacīto cenu EUR 4234, nodrošinājuma apmēru EUR
423, atsavināšanas izsoles soli EUR 100, reģistrācijas maksu EUR 30 .Noteikt izsoles laiku un vietu – 2015. gada 20.maijs plkst. 10.00,
Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva apspriežu
telpā.
• Par J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktori iecelt Līgu Veinbergu.
• Piešķirt Valkas novada centrālajai bibliotēkai EUR 224 projekta «Gudra brīvā laika pavadīšana: Prāta spēju un radošumu veicinošas galda spēles Valkas novada publiskajās
bibliotēkās» realizēšanai. Projekta mērķis –
Nodrošināt Valkas novada publiskajās bibliotēkās bērniem un jauniešiem vecumā no 3
līdz 17 gadiem prātu un radošumu veicinošu
brīvā laika pavadīšanu, iegādājoties izklaidējošas un prātu attīstošas galda spēles. Tiek
plānots iegādāties 96 galda spēles un sadalīt
novada bibliotēkām. Bibliotēkas izstrādātā
projekta kopējā summa ir EUR 1120 un ir nepieciešams līdzﬁnansējums vismaz 20% no
iesniegtā projekta kopējās summas.
• Deleģēt dalībai Valsts sociālās aprūpes
centra «Vidzeme» Sociālās aprūpes padomē
Kārli Briedi, Valkas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāju. 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
EIRO PAS SAVIE NĪBA

Teksts: Toms Simtiņš, Attīstības
un projektu daļas projektu vadītājs

2

015.gada 22.aprīlī ir noslēdzies projekts «Publisko
interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā», projekta
Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPI A/VRAA/014. Visi Valkas novada iedzīvotāji laipni aicināti izmantot publiskā interneta piekļuves punktu
(PIPP) piedāvātos pakalpojumus.
2014.gada 23.septembrī starp
Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Valkas novada domi tika parakstīts līgums par projekta «Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā» īstenošanu.
Projekts tika ﬁnansiāli atbalstīts ar
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un Valsts budžeta
dotācijām pašvaldībām.
Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības
sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabot viņu
dzīves kvalitāti, radot 10 jaunus
PIPP un uzlabojot 10 esošos PIPP,
paaugstinot piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām
sabiedrības grupām, nodrošinot
piekļuvi publiskās pārvaldes un
komercsabiedrību piedāvātajiem
elektroniskajiem pakalpojumiem
un in formācijai.
Projekta realizācijas rezultātā tika izveidoti 10 jauni PIPP un
pilnveidoti 10 esošie PIPP. Jaunie
un esoši PIPP tika aprīkoti ar dažādu datorteh niku, projekta ie-

tvaros tika iegādāta datorteh nika
ar nepieciešamo prog rammatūru
(29 gab.), monitori (29 gab.), daudzfunkcionālās iekārtas ar A3 formātu (krāsainās) (2 gab.), daudzfunkcionālās iekārtas ar A3 formātu
(melnbaltās) (5 gab.), bezvadu tīkla
iekārtas (19 gab.) un izveidots interneta tīkls ar bezvada tīkla iekārtu (1 gab.).
Jebkuram Valkas novada iedzīvotājam ir iespēja bez maksas apmeklēt un izmantot datorteh niku
un internetu, katrā pagastā ir izveidots viens punkts, kur ir iespēja izdrukāt A3 un mazāka formāta
lapas par maksu. Valkā ir iespējams izdrukāt krāsainu in formāciju uz A3 un mazāka formāta par
maksu.
Adreses, kur atrodas jaunizveidotie PIPP:
Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701
«Mierkalna tautas nams», Zvārtavas pag., Valkas nov., LV-4735
«Druvas», Vijciems, Vijciema pag.,
Valkas nov., LV-4733
«Tautas nams», Kārķu pag., Valkas
nov., LV-4716
«Pūcītes», Ērģeme, Ērģemes pag.,
Valkas nov., LV-4711
Rīgas iela 41, Valka, Valkas novads, LV-4701
Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas
novads, LV-4701
«Starteri», dzīv. nr. 2, Omuļi, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711
«Kārķu skola», Kārķi, Kārķu pag.,
Valkas nov., LV-4716

«Māja 20», dzīv. nr. 15, Sēļi, Valkas
pag., Valkas nov., LV-4723
Adreses, kur atrodas esošie PIPP,
kuri tika pilnveidoti:
Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701
«Lugažu muiža», Valkas pag., Valkas nov., LV-4701
Semināra iela 27, Valka, Valkas
novads, LV-4701
«Luturskola», Stepi, Zvārtavas
pag., Valkas nov., LV-4735
«Arkādijas», Ērģeme, Ērģemes
pag., Valkas nov., LV-4711
Rīgas iela 64, Valka, Valkas novads, LV-4701
«Dalderi», Vijciems, Vijciema pag.,
Valkas nov., LV-4733
«Ausmas», Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716
«Valžkalni», Turna, Ērģemes pag.,
Valkas nov., LV-4711
Pamatskola, Zvārtavas pag., Valkas nov., LV-4735
Projekta kopējās izmaksas EUR
37034,34, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 37 034,34.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi ir 85% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 31 479,19.
Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām sastāda 3% no attiecināmām
izmaksām jeb EUR 1111,03, Valkas
novada domes līdzﬁnansējums ir
12% no attiecināmajām izmaksām
jeb EUR 4444,12.
Projekts tika realizēts Eiropas
Reģionālās attīstības fonda 3.2.2.2.
aktivitātes «Publisko interneta pieejas punktu attīstība» ietvaros. 

Pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.marta sēdes lēmumam (protokols Nr.4,19.§)
Nr.
p.
k.

Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu cenrādis
Pakalpojuma veids

1. Stadiona izmantošana valsts, reģiona sacensībām
2. Stadiona izmantošana novada sacensībām (samaz. koef. 0,7)
3. Stadiona izmantošana Valkas novada BJSS profesionālās izglītības programmu
īstenošanai (samaz. koef. 0,3) ar inventāru
4. Stadiona izmantošana Valkas novada BJSS profesionālās izglītības programmu
īstenošanai (samaz. koef. 0,2) bez inventāra
5. Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām līdz 10 cilvēkiem
6. Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām no 11 līdz 20 cilvēkiem
7. Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām no 21 un vairāk cilvēkiem
8. Futbola laukuma izmantošana valsts, reģiona sacensībām
9. Futbola laukuma izmantošana novada sacensībām (samaz. koef. 0,75)
10. Futbola laukuma izmantošana Valkas novada BJSS profesionālās izglītības un
nometņu programmu īstenošanai (samaz. koef. 0,25)
11. Skrejceliņa izmantošana Valkas novada BJSS profesionālās izglītības programmu īstenošanai
12. Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana vienam cilvēkam
13. Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana 3 – 5 cilvēkiem
14. Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana 6 – 10 cilvēkiem
15. Trenažieru zāles pakalpojumi pieaugušajiem
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Mēr- Cena ar
vienība PVN,
EUR
1h
1h
1h

43,56
30,49
13,07

1h

8,71

1h
1h
1h
1h
1h
1h

4,36
8,71
13,07
30,13
21,54
7,54

1h
1h
1h
1h
1 reize
līdz 2h
Trenažieru zāles pakalpojumi skolēniem, pilna laika studiju studentiem un
1 reize
pensionāriem
līdz 2h
Dušas izmantošana vienam cilvēkam (vasaras periodā)
1 reize
Trenažieru zāles abonements pieaugušajiem
10 reizes
Trenažieru zāles abonements skolēniem, pilna laika studiju studentiem un pensionāriem 10 reizes
Šautuves izmantošana (ar saviem ieročiem un savu instruktoru)
1h
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (ar saviem ieročiem un savu instruktoru)
1h
Šautuves izmantošana (ar saviem ieročiem un šautuves instruktoru)
1h
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (ar saviem ieročiem un šautuves instruktoru)
1h
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (nomājot šautuves pneimatiskos ieročus, t. sk.
20 patronas)
1h
Pneimatisko ieroču patronas
10gb

4,78
3,00
9,00
18,00
2,50
1,25
1,00
22,5
11,25
5,70
1,00
14,00
2,40
3,00
0,20
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Par Valkas ģimnāziju - Ādol fs Bonda rs
Teksts: Andriga Lozda, Valkas ģimnāzijas direktores
vietniece
Teksts: no personīgā arhīva

Valkas 1.vidusskolas komanda pēc uzvaras Talsos 1987.gada 22.februārī (no kreisās) – E.Gailītis, J.Paukšēns,
A.Iļjenko, skolotājs Ā.Bondars, A.Miķis, D.Sulainis, A.Bušs. Visiem audzēkņiem ir 1.sporta klase vai
meistarkandidāta tituls GDA daudzcīņā

Skolotājs Ādolfs Bondars ap 1980.gadu
pie Valkas 1.vidusskolas

V
Ādolfu Bondaru

alkas ģim nāzijas jubilejas reizei veltītais trešais raksts būs saruna ar
– skolotāju mūža ga-

rumā.
Sarunā galvenie pieturas punkti ir: bērnības atspulgi, jaunība, darba gaitu sākums,
darba mūžs saistījumā ar sportu un militāro
mācību. Kā arī pavisam nedaudz par skolotāja ikdienu šobrīd, kas ir spraiga, atbildīga un
ātra. Skolas un kolēģu vārdā – Daudz laimes
80.jubilejā!
«Esmu Latgales zēns no Viļakas, 1935.gadā
dzimis jaunsaimnieka ģimenē, jo tēvam no
Latvijas armijas piešķīra zemi, bet tēvs pēc
aroda bija skroderis. Ģimenē bijām četri bērni: trīs puiši un viena meita. Visiem bērniem
bija skaidrs, ka būs jāmācās lauksaimniecības
gudrības, lai varētu atgriezties savās mājās
strādāt, taču dzīve iegrozījās citādi. Jāsaka, ka
abi ar māsu dzīvē kļuvām par pedagogiem,
māsa ir Nopelniem bagātā latviešu valodas
skolotāja.
Atgriežamies bērnībā... vācu laikā sāku mācīties Viduču pamatskolā (1. – 7.klase), un tad
bija tāda sistēma, ka vispirms ir jāmācās ābece, pēc tās apgūšanas jādodas 1.klasē, pamatskolu beidzu krievu laikā – 1949.gadā, mums
māju nenoņēma, taču mājas lopiņus – zirgus,
govis - , kā arī darba rīkus vajadzēja nodod
nodibinātajam kolhozam. Mēs, puikas, cēlāmies četros no rīta un skrējām apraudzīt un
pabarot savus lopiņus uz kolhoza kūtīm, tas
bija liels pārdzīvojums, jo laukos augušiem
bērniem viņu mājlopi ir stipri iemīļoti un to
ir ļoti žēl. Dienas gaitas kolhozā sākās agri, ap
deviņiem biju jau aparis tik un tik lielu lauku,
tai laikā par izstrādes dienu kolhozs deva 100
gramus graudu, taču solītas 2 kapeikas naudā
par dienas darbu vēl līdz šodienai nav redzētas.
Pēc pamatskolas iestājos 60 km attālajā Melnavas lauksaimniecības tehnikuma Agrono-

mijas nodaļā. Brīvlaikos pie savām mājām iekārtojām tādu kā stadionu ar sektoriem: bija
stienis, pie kā notika pievilkšanās treniņi un
sacensības, lodes grūšanas sektors un skriešanas sektors, volejbolam izmantojām pļavu,
divus stabus, starp kuriem novilka striķi vajadzīgajā augstumā. Mājas «stadiona» apmērus
uzara ar arklu, iezīmējot robežas. Tādi stadioni bija pie vairākām puiku mājām, tad mēs
pārmaiņus gājām pie saviem vienaudžiem uz
sacensībām. Interesanti ir tas, kā mēs ieguvām volejbola bumbu, jo nebija taču pilnīgi
nekā: vienam zēnam tēvs bija kurpnieks: tad
no kerza zābakiem tika šūta volejbola bumba,
iekšā liekot uzpūstu balonu. Jau no agras jaunības sports ielikts asinīs... Tehnikumā sportoju ļoti daudz – basketbols, volejbols, riteņbraukšana. Man bija brīnišķīgs sporta skolotājs Ļaļins, iekļuvu Krāslavas izlasē, savukārt
ar slēpošanu iekļuvu Rēzeknes izlasē.
1956.gadā beidzu Malnavas tehnikumu un
divus mēnešus nostrādāju par agronomu, tā
paša gada rudenī iesauca armijā, nokļuvu Baku, Azerbaidžānā. Armijā biju 3 gadus. No
tiek laikiem par Azerbaidžānu gandrīz anekdotisks tās zemes ainavas apraksts – «Roc,
kur gribi, visur nafta». Armijā biju artilērists,
lielgabala komandieris, pabeidzu Baku pulka
skolu, tiku Baku volejbola izlasē, braukājām
pa daudziem republikas apgabaliem. 1958.gadā par sportiskajiem panākumiem armijā dabūju atvaļinājumam uz mājām, tas bija liels
notikums. 1959.gadā PSRS iznāca pavēle, ka
tos, kuri vēlas tālāk mācīties, atbrīvo no armijas, lai varētu tikt uz iestājeksāmeniem, es
tiku mājās un iestājos Latvijas Valsts Fiziskās
kultūras institūtā, sāku strādāt Liepnas vidusskolā par ﬁzkultūras skolotāju.
1964.gadā neklātienē pabeidzu institūtu,
strādājot Liepnā, iepazinos ar Arni Madisonu, vēlāko Valkas rajona Izglītības nodaļas
vadītāju. Viņš mani no Liepnas uzaicināja uz
Valku par sporta «zirgu», tāpēc 1964.gadā atbraucu uz Valku, mani pieņēma par treneri
Valkas rajona Bērnu un jaunatnes sporta skolā, kur nostrādāju līdz 1969.gadam. Šai laikā
Valkas 1.vidusskolas direktors Laimonis Bušs
uzaicināja mani strādāt skolā par elementāri
militārās audzināšanas skolotāju un ﬁzkultūras skolotāju, jo militāro apmācību skolās visā

republikā ieviesa 1968.gadā. Valkas 1.vidusskolā šo priekšmetu vienu gadu mācīja Vilnis
Andersons, vēlāk viņš pārcēlās uz Valmieru
un es stājos viņa vietā. No 1969.gada skolā izmainījās gan šaušana, gan civilā apmācība,
gan medicīniskā apmācība. Bija gūzma darbu, lai visu varētu skolēniem iemācīt. Latvijā mazāko klasīšu skolēni iesaistījās militārā
kustībā «Kāvi», bija jāapgūst ierindas mācības
un skates, medicīniskas skates, vidusskolēni
tika iesaistīti «Ērglēnā», tur vajadzēja tādas
prasmes kā ieroču izjaukšana, zināšanas par
bruņotajiem spēkiem, piedaloties viktorīnās.
Visām klasēm pa klašu grupām bija jāpilda
GDA normas. (GDA – Gatavs darbam un aizsardzībai). Militārā apmācība notika izlaiduma un pirmsizlaiduma klasēm. Ļoti nozīmīga skolai bija «Padomju Savienības Varoņa
Jurija Smirnova balvas izcīņa», kas 1987.gadā
notika Talsos, Valkas 1.vidusskolu pārstāvēja
un 1.vietu un leģendāro kausu izcīnīja tā laika skolas sporta zvaigznes: E.Gailītis, J.Paukšēns, A.Iļjenko, A.Miķis, A.Bušs. (attēlā) No
skolas laikiem par lieliskiem militāriem un
sporta rezultātiem jāmin R.Ripkinskis, J.Lotiņš, A.Iļjenko, kuri vēlāk mācījās kara skolās.
Runājot par skolas dzīvi, jāsaka tā: nebija
datoru, TV tik daudz neskatījās, bērni labprāt
apmeklēja pulciņus, daudzi bija ar militāru
ievirzi. Man kā skolotājam nebija audzināmās
klases, jo visas dienas bija noslogotas ar darbu no rīta līdz vakaram ar militāri patriotisko
audzināšanu. Izlaiduma klasēm pirms skolas
beigšanas viena nedēļa bija jāpavada vasaras
nometnē, piemēram, pļavā pie Zāģezera. Arī
tā bija laba militāra pieredze.
Kopš 1996.gada esmu pensijā, taču no darba vidusskolā aizgāju 1998.gadā, divus gadus
vēl strādāju Kārķu pamatskolā, vēl līdz 2009.
gadam strādāju Bērnu jaunatnes sporta skolā
par metodiķi.
Tagad mans laiks ir mazbērniem: Nielam,
kurš mācās Valkas pamatskolas 2.klasē, un
Paulai, kura iet pēdējo gadu bērnu dārzā. Man
viņi abi ir uzticēti, lai vedu viņus uz mūzikas
skolu, uz sporta dejām, uz cirka pulciņu, uz
šahu pie V.Dudzinska. Tad nu tā arī dzīvoju,
esmu priecīgs par ikdienas ritmu, sports un
sporta ziņas man joprojām asinīs. 

S

portā

Nr. 66 2015.gada 29.aprīlī

7

Vidzemē atdzimst bērnu
Valkā rīko Zolītes Dižsvēt kus
Zane Brūvere, Valkas novada
hokeja turnīrs «Zelta ripa» Teksts:
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Teksts: G. Dreijere, direktores vietniece izglītības jomā

I

kviens skolēns ir sapņojis par
hokeja spēlēšanu pilnā ekipējumā ar īstiem tiesnešiem un kvalitatīvu ledu.
No 10.marta līdz 10.aprīlim Vidzemes Olimpiskā centra ledus
hallē notika hokeja turnīrs. Šajā
pasākumā piedalījās 15 komandas no dažādām Vidzemes skolām. Valkas pamatskola aizvadīja
astoņas spraigas spēles.
Mūsu skolu pārstāvēja deviņi
2. – 3.klašu skolēni: Jānis Jaunslavietis, Miks Ģērmanis, Rolands

ākot ar aprīli ikvienam intereS
sentam ir iespēja šaut ar pneimatiskajiem ieročiem Valkas pilsētas stadiona šautuvē instruktora uzraudzībā. Instruktors Dzintars Stočka pašlaik studē Lat vijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, pēc nepilniem
trīs mēnešiem viņš saņems šaušanas

Jermacāns, Arta Krista Rulle, Arta Avote, Toms Sulainis, Rodrigo
Cibuļskis, Megija Dreijere un Deivids Grims.
Komanda ieguva lielisku pieredzi hokeja spēlēšanā un arī vairākas veicināšanas balvas: Valmieras muzeja apmeklējumu, braucienu ar Gaujas tramvaju, picērijas
un Sajūtu parka apmeklējumu, kā
arī biļetes uz hokeja spēli Latvija
– Slovākija 24.aprīlī.
Paldies vecākiem par atsaucību
un atbalstu! 

trenera sertiﬁkātu. Šobrīd topošajam trenerim ir visas nepieciešamās
atļaujas strādāt ar bērniem, kā arī
par instruktoru ar pneimatiskajiem
ieročiem. Cenas at rodamas jaunajā
Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu cen rādī: http://valka.lv/
sporta-iespejas-valka/ 

L

ai dotu iespēju kopā sacensties
zolītes profesionāļiem ar «svētdienas» spēlētājiem un izjust īstu
svētku gaisotni, Valkas novada dome un biedrība «Atbalsts Valkai» organizē zolītes festivālu– Zolītes Dižsvētkus Valkā kurā var, drīkst un
vajag piedalīties visiem. Dižsvētki
ilgs divas dienas – 30.un 31.maijā.
Zolītes festivāls būs iespēja iekļūt
reitingā, un, izcīnot tajā augstu vietu, dos potenciālu piedalīties prestižajā Latvijas zolītes čempionātā, kas
iespējams, cītīgi piedaloties citos
turnīros un krājot punktus. Tā būs
arī iespēja interesanti pavadīt laiku
un sevi pārbaudīt neparastākās sacensībās.
«Mēs vēlamies atklāt jaunus talantus šai asprātīgajā spēlē, kā arī ļaut
cilvēkiem noticēt sev un pārbaudīt
sevi, sacenšoties ar stiprākajiem. Atrast tā saucamo – «jauno paaudzi»
zolītē», stāsta pasākuma rīkotāji.
Dižsvētku ietvaros notiks divi reitinga turnīri un vairākas citas sacensības. Dalībnieku maksa būs atkarīga no likmju turnīra veida un
no reģistrācijas veida.
Visa dalības maksa tiek nodota
balvu fondā, kā arī tiek sponsorētas
citas vērtīgas balvas no biedrības
«Atbalsts Valkai» un organizatorisks
atbalsts no Valkas novada domes.
Būs medaļas, diplomi mantiskas un
naudas balvas. Kā arī dažādas pārsteiguma balvas no organizatoru
un sponsoru puses. Dalības maksas
summa tiks attiecīgi sadalīta uz turnīriem, pēc dalībnieku skaita attiecīgajā likmes turnīrā. Turnīru uzvarētāji tiks noteikti katrā turnīrā atsevišķi. Ar turnīra nolikumu varat

iepazīties Valkas novada mājaslapā
www.valka.lv
Valkas kultūras namā Dižsvētku laikā varēs iegādāties gan siltos
ēdienus, gan darbosies bufete. Ārā
pie kultūras nama būs alus telts, kur
sestdienas vakarā notiks izklaidējošs pasākums.
Dalībnieki arī varēs savlaicīgi rezervēt naktsmājas gan Valkā, gan
Valgā, gan lauku viesu mājās dažādās servisa un cenu kategorijās (Tūrisma in formācijas biroja vadītājs
Madars Lāns, 64725522, 26446602,
tib@valka.lv).
«19.gs. nogalē Valka bija lielākais
latviešu izglītības centrs ar 21 mācību iestādi. Tādēļ zolīti pie mums
sāka spēlēt gandrīz vienlaicīgi ar
Tērbatas studentiem. Ar Dižsvētkiem iemūžināsim gan to spēlmaņu
piemiņu, kuri caur paaudzēm saglabājuši šo īpašo spēli, gan centīsimies
ar to iepazīstināt kaimiņus igauņus,
gan citas tautas», uzsver dižsvētku
organizatori. 
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Valkā atklās starptautisko māk slas
un kultūras biennāli «Dzīve»
Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

1.

maijā, plkst. 13.00, Valkas pilsētas kultūras nama mazajā zālē (Emīla Dārziņa
ielā 8), notiks Starptautiskās mākslas un kultūras bien nāles «Dzīve» atklāša na. Par pasākuma moto izvēlēti Raiņa vārdi «Es zi nu, jūs,
pusvientulīgie ga rā».
Pasākuma atklāša nā Raiņa un Aspazijas tēlos iejutīsies Lat vijas Nacionālā teāt ra aktieris Romāns Bargais un ha rizmātiskā Lat vijas
televīzijas kultūras ziņu vadītāja Eva Ikstena
- Strapcāne. Atklāša nā dzeju lasīs Valkas novada literātu apvienības vadītāja Za ne Brūvere, savukārt Valkas novada sieviešu koris
«Ziemeļstīga» diriģentes Lienes Babres vadībā
sniegs muzikālu priekšnesumu.
Starptautiskā mākslas un kultūras bien nāle
«Dzīve» Valkā ir patiesi unikāls mākslas fakts,
kas ma ni festēs bien nāles būtību – mūsdienu
un laik metīgās mākslas, teāt ra un mūzikas izteiksmju savstarpējās saspēles, kas kat ru ot ro
gadu notiks Vidzemes pusē Valkā, apmek lētājiem piedāvājot plašu mākslas izstāžu un kultūras pasākumu prog ram mu, kļūstot par nozīmīgu Lat vijas kultūras dzīves aktualitāti.
«Mēs dzīvojam laikā, kad retais tic mākslai,
jo uzskata to par snobisku», uzskata izstādes
kurators Aivars Ikšelis. «Mūsdienu mākslā ir
ļoti grūti at rast kaut ko patiesu, dzīvu, taču tā
nav zaudējusi savu galveno uzdevumu at rast
ceļu uz plašu auditoriju, uzru nāt daudzus, trā-

pot sava laik meta ner vā».
Starptautiskās mākslas un kultūras bien nāles «Dzīve» Valkā galvenais uzdevums ir pārvērst pilsētas seju kultūras un mākslas jomās
un iepazīsti nāt visus interesentus ar mūsdienas un laik metīgās mākslas un kultūras sa-

V

sniegumiem. Tās mērķis ir arī uzsākt Lat vijas
pierobežas laik metīgās mākslas centra izveidi,
kurā va rētu izstādīt arī daļu no topošā Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijas.
Bien nāle noris ar Valkas novada domes un
VKKF atbalstu. 

Foto orientēšanās
«VAI PA ZĪSTI VALKU?»

alkas Jauniešu birojs 2.maijā aicina jauniešus piedalīties foto orientēšanās spēlē «Vai pazīsti Valku?». Šī
āra spēle būs lieliskā iespēja labāk iepazīt pilsētu un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.
Lai piedalītos spēlē, jums būs nepieciešams:
Draudzīgi komandas biedri – 3 cilvēki
komandā.
Fotoaparāts vai telefons ar fotografēšanas iespēju. Pārbaudiet, vai tas ir uzlādēts.
Katra komanda saņems darba lapu ar
fotogrāﬁjām pēc kurām jāatpazīst vieta

vai ēka pilsētā, pārvietojoties tikai ar kājām, jānokļūst līdz tai un jānofotografējas. Katrs pasākuma dalībnieks pilnībā
uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma laikā.
Reģistrācija no plkst. 13.30; starts plkst.
14.00 pie Valkas Jauniešu biroja. Dalībnieki paši plāno maršrutu no viena objekta pie nākamā. Trīs ātrākajām un precīzākajām komandām balvas. Komandu
skaits neierobežots!
Sīkāka in formācija pie jaunatnes darbinieka Valkas Jauniešu birojā vai pa
tālr. 20324880. 

Jauniešus aicina pieteik ties
nakts pārgājienam

Teksts: Anda Kušķe, jauniešu brīvā laika organizatore

V

alkas novada jaunieši, jums ir lieliska iespēja iegriezt savu vasaru
ar lielisku piedzīvojumu! Mežs, lauku
ceļš un pļavas naktī, saullēkts uz šosejas.
Vai esat to piedzīvojuši? Jums ir iespēja uzzināt un pašiem piedzīvot citādas
emocijas un āra dzīves pieredzējumu.
Naktī no 30.maija uz 31.maiju tiek rīkots nakts pārgājiens «Ceļa mistērijas».
Dalībnieki: Valkas novada jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem.
Mūsu maršruts: Valka, Valkas Jauniešu birojs – Zāģezers – Pedele – Bērzezers
– Ērģeme – Valka. Maršruta aptuvenais
garums: 30 km. Iziešanas laiks: 23.00.
Pārgājiena aptuvenais ilgums: 7 h Ēšana: par ēšanu parūpējas katrs pats. Būs
uzdevums sakurt ugunskuru, lai vari

uzcept desiņas, kuras nodrošinās organizatori. Līdzi ņem dzeramo ūdeni, šokolādi, riekstus, kādu augli, kādu sviestmaizi utml. Uz nākamās dienas brokastīm jau būsim atpakaļ mājās.
Nepieciešams: lukturītis (jānodrošina
darbības laiks vismaz 5 h), atstarojošās
vestes, atstarotājs uz mugursomas, atbilstošs apģērbs un apavi.
Organizatori nodrošina: lietusmēteļus, ugunskura desiņas.
NB!!! Visu apģērbu un inventāru ņemt
līdzi ar apdomu un pēc iespējas kompaktāku, lai nav jānes lieki smagumi.
Maksimālais dalībnieku skaits ir ierobežots. Lūgums pārgājienam pieteikties līdz 25.maijam, rakstot jau nat ne@
valka.lv 
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Triju Zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes
goda zīmi saņem Tatjana Tīruma
Teksts: Gundega Veinberga
rdeņu kapituls par nopelniem
O
Lat vijas valsts labā augsto
valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu

ordeņa pirmās pakāpes goda zīmi piešķīris ilggadējai J.Cim zes Valkas mūzikas skolas skolotājai, kordiriģentei
Tat janai Tīrumai.
Tat jana Tīruma pedagoga gaitas
J.Cimzes mūzikas skolā uzsāka mācot akordeona klasē, bet ar kora klases
izveidošanu 1978.gadā, skolotāja vada
izglītības prog rammas «Vokālā mūzika» apakšprogrammu «Kora klase».
Tat jana Tīruma ir spoža pedagoģe,
diriģente un stipra personība. Prasīga,
pozitīva, ar lielu enerģiju un nesavtīgu mīlestību pret darbu, ko dara, ar
cieņu pret kolektīvu vai solistu, kuru
skolo. Viņa strādā ar pilnu atdevi tik
ilgi, līdz ir redzams rezultāts. Skolotāja ir ielikusi stingrus dzīves un muzikālās izglītības pamatus vairākiem
simtiem cilvēku. Tat jana prot strādāt
gan ar maziem bērniem, gan ar pieaugušajiem, tas viņai sanāk vien kārši un
viegli. Daudzi viņas audzēkņi stāsta,
ka skolotāja ar savu personību prot iesēt mīlestības sēklu ikvienā, kurš kaut
brīdi pavadījis kopā ar viņu.
Viņas sagatavotie audzēkņi: gan
solisti, gan ansambļi, gan kori regu-

lāri gūst panākumus jauno vokālistu
valsts kon kursos, kā arī dažādos reģiona mēroga kon kursos. T.Tīruma ir
ne tikai lieliska pedagoģe (akordeona
spēle, solo, ansambļa, kora dziedāšana), bet arī aktīva mūzikas skolas
dzīves organizētāja un tās dvēsele.
Tat jana liek iemīlēt mūziku ikvienam.
Daudzi viņas audzēkņi turpina izglītību mūzikas specialitātē.
Visu savu darba mūžu Tat jana Tīruma ir bijusi aktīva amatiermākslas
kolektīvu vadītāja un diriģente. Pēc
skolotājas iniciatīvas dažādos laika
periodos radītas vairākas muzikālās vienības: vīru kori, jauniešu kori,
jauktie kori, vokālie ansambļi, viņas
realizētie projekti ir padarījuši mūzikas dzīvi Valkā savdabīgu un daudzveidīgu, atpazīstamu ne tikai Lat vijā,
bet arī daudzās vietās Igaunijā, Lietuvā, Vācijā, Dānijā, Krievijā, Zviedrijā.
Kopš 2002.gada viņa vada Valkas
senioru kori «Dziesmu rota». Ar ļoti
sistemātisku un neatlaidīgu darbu panākts kora kvalitatīvs skanējums, ko
apliecināja 2013.gada Vispārējo lat viešu Dziesmu svētku labie rezultāti jaukto koru skatē un piedalīšanās Dziesmu
svētku norisēs. Viņa bija iedvesmotāja
un galvenā organizatore pagājušā gadā notikušajam visas Vidzemes senioru koru koncertam Valkā veltītam

Aiz vadītas ikgadējās
Cimzes dienas

Teksts: Līga Veinberga, J.Cimzes
Mūzikas skolas direktore

J.

Cimzes Valkas Mūzikas skolā kat ru
gadu pavasara sākumā godina Jāni
Cimzi - Vidzemes un Dienvidigaunijas
skolotāju skolotāju, ievērojamo kultūras
darbinieku un vienu no lat viskās esības
apziņas rosinātājiem, pirmo lat viešu tautas dziesmu apdarinātāju un lat viešu koru kultūras pamatlicēju, ar viņa vārdā nosauktu pasākumu – Cim zes dienas.
Cimzes dienu idejas autors, iniciators
un realizētājs ir ilggadējais skolas direktors Guntis Freibergs. Šogad tās norisinājās jau 36.reizi.
8.aprīlī Instrumentālo kvartetu festivālā muzikāla satikšanās bija 14 dažāda tipa
instrumentālajiem kvartetiem no Alūksnes, Limbažu, Valmieras, Jāzepa Mediņa Rīgas 1., Radvilišķu un Šauļu mūzikas skolām. 9.aprīlī notika Madonas un
Valkas mūzikas skolu kopīga sim foniskā
orķestra koncerts, bet Cim zes dienu noslēgumā 10.aprīlī Romantiskās mūzikas
koncertu sniedza pašmāju mūzikas skolas audzēkņi.
Aizvadījām trīs bagātas, atzīstamā muzikālā kvalitātē un ar muzikāliem iespaidiem piesātinātas dienas. Bērni un jaunieši ļāva klausītāju dvēselēm pacelties
uz brīnišķīgajiem mūzikas spārniem un

Tatjana Tīruma nesavtīgi māca un popularizē latviešu tautas dziesmu, latviešu mūziku, ir pilnīgi «ieaugusi» it visā latviskajā
Jāņa Cim zes 200 gadu jubilejai.
tivitātēs. Tat jana Tīruma sekmīgi pārTat jana Tīruma ir Lat vijas valsts stāv J.Cimzes Valkas mūzikas skolu
pat riote. Nesavtīgi māca, popularizē un Valkas pilsētu dažādos reprezentalat viešu tautas dziesmu, lat viešu mū- tīvos pasākumos kopā ar Valgas pilsēziku, pilnīgi «ieaugusi» it visā lat vis- tas institūcijām un citu valstu sadarbīkajā. Gan pati, gan ar saviem audzēk- bas partneriem un viesiem.
ņiem un kolektīviem allaž piedalās
Sirsnīgi sveicam! 
daudzās skolas, pilsētas, novada ak-

ļauties gara lidojumam. Festivāla un koncertu dalībnieki bija liecinieki tam, cik
daudz esam iemācījušies un jau sasnieguši mūzikas laukā.
36.Cim zes dienas izskanējušas ar skatu
nākot nē un jauniem iezīmētiem mērķiem,
jo no šā gada 1.aprīļa skolas dzīvi vada direktore Līga Veinberga un direktora vietniece mācību darbā Lolita Medne.
Mācību gads strauji tuvojas noslēgumam, visiem darba pilnas rokas, lai sagatavotos nobeiguma pārbaudījumiem,
kā arī pagūtu piedalīties iecerētajos koncertos un kon kursos. Šinī pavasarī paredzams kupls mūzikas skolas absolventu
skaits – tas nozīmē, papildināsies muzikāli izglītotu valcēniešu rindas, kas nākot nē
varētu būt vērā ņemams kultūras cilvēku
loks. Aicinām ģimenes un vecākus domāt
par savu bērnu nākot ni, jēg pilnu laika pavadīšanu un tiem daudzajiem vispusīgas
personības attīstības momentiem, ko arī
vēlāk tieši ar mūziku nesaistītam cilvēkam spēj nodrošināt mūzikas mācīšanās
bērnībā un jaunībā. Skolas kolektīvs aicina sekot in formācijai, jo kā kat ru gadu,
arī šogad maija beigās un jūnija sākumā
vecāki ar bērniem tiks gaidīti J.Cim zes
Mūzikas skolā jaunu audzēkņu uzņemšanā. Nākošais mācību gads solās būt gana
spraigs, interesants un spilgtu muzikālu
iespaidu pilns. 

NVA aicina darba devējus
pieteikt darba vietas skolēniem
vasaras brīvlaikā

ākot ar 9.aprīli, NodarbināS
tības valsts aģentūra (NVA)
pieņem darba devēju pieteikumus

dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, kas tiks īstenots no 1.jūnija līdz 31.augustam.
Lai pieteiktos, darba devējam ir
jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa un tā jāiesniedz NVA ﬁliālē, kuras darbības
teritorijā plānots izveidot darba
vietu skolēnam.
Vasaras nodarbinātības pasākumā tiks iesaistīti skolēni vecumā
no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot),
kuri iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākuma mērķis
- veicināt skolēnu nodarbinātību
vasaras brīvlaikā valsts līdzﬁnansētās darba vietās, nodrošinot viņiem iespēju iegūt darba prasmes,
iemaņas un darba pieredzi.
Darba devējs ar skolēnu slēgs
darba līgumu uz NVA norādīto
skolēna nodarbinātības laiku pasākumā un nodrošinās darbu vadītāju, kurš palīdzēs skolēnam apgūt darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas.

Darba devējam NVA nodrošinās
dotāciju skolēna ikmēneša darba
algai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt otru pusi algas skolēnam maksās darba devējs pats.
Protams, darba devējs skolēnam
var maksāt arī vairāk nekā minimālo darba algu. Darba devējs par
nodarbināto skolēnu veiks arī darba devēja un darba ņēmēja nodokļu nomaksu.
NVA nodrošinās arī dotāciju ikmēneša darba algai skolēna darba
vadītājam. Par 10 skolēnu darba
vadīšanu dotācijas apmērs noteikts vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi dotācijas apmērs par
viena skolēna darba vadīšanu būs
viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas. Tātad, par viena skolēna nodarbināšanu darba devējs saņems
180 eiro skolēna darba algai un 36
eiro skolēna darba vadītāja darba
algai pirms nodokļu nomaksas.
NVA apdrošinās skolēnus pret iespējamiem nelaimes gadījumiem
pasākuma laikā. 

«Nakts un pār vēr tības...» muzejā

Teksts: Viktorija Maļukova, Valkas
novadpētniecības muzeja muzejpedagoģe

6.maijā no plkst. 19.00 līdz 1.00 naktī visā Lat1
vijā jau vienpadsmito reizi norisināsies akcija
«Muzeju nakts». Šogad Muzeju nakts prog ramma
tiek veidota sekojot moto «Rainim un Aspazijai –
150». Valkas novadpēt niecības muzejs, moto ietveros, ir devis savai muzeja nakts prog rammai nosaukumu – «Nakts un pārvērtības...».
Valkas novadpēt niecības muzejā plkst. 19.00 tiks
atklāta izstāde «Zelta zirgs», kurā būs apskatāmi
Valkas un Ērģemes pamatskolas bērnu zīmējumi.
Tāpat no plkst. 19.00 sāks darboties kalēja darbnīca,
kurā monētu kalēja Jāņa Seiļa vadībā katrs apmeklētājs varēs izkalt muzeja naudu. Lūgums ierasties
laicīgi, jo monētu skaits ierobežots. Interesenti varēs iemēģināt roku pie senajiem zem nieku darbiem
– dzijas šķeterēšanas ar ratiņu, graudu malšanas
u.c. 11.Valkas mazpulka meitenes apmeklētājus pārvērtīs kādā Raiņa vai Aspazijas daiļrades tēlā. Vēl

būs iespēja izgatavot dažādu krāsu un formu atstarotājus. Fototapete dos iespēju aizceļot tālajā 1927.
gadā un pie Valkas-Valgas robežas ieraudzīt Raini.
Izgatavot savu «māla zirgu» vai kādu citu tēlu palīdzēs keramiķe Skaidrīte Bondare.
Visa vakara garumā Valkas novadpēt niecības muzejā būs apskatāmas Valkas novadpēt niecības muzeja krājuma izstādes «Kalēja darbnīca» un «Raiņa
iela laiku lokos», kā arī izstādes «Dziesmai – trejas
dzīves...» fotogrāﬁju prezentācija. Interesenti varēs
ielūkoties Normunda Briča padomju laika vimpeļu
kolekcijā.
Sadarbībā ar Valgas muzeju (Igaunija) norisināsies orientēšanās kon kurss Valkas un Valgas pilsētas robežās.
Plkst. 21.00 Valkas novada bērnu un jauniešu centra «Mice» teāt ra pulciņš demonstrēs Raiņa dzejas
kompozīciju «Trīs vērtības kā stīgas vibrē».
Vakara izskaņā plkst. 22.00 pasākuma baudītājus
ar skaistām melodijām priecēs Kārķu tautas nama
jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis.

J.Rainis pirmo latviešu – igauņu dziesmu dienas gājienā
uz Latvijas-Igaunijas robežas. Valka, 1927.gads. No Valkas novadpētniecības muzeja krājuma
Tuvāka in formācija pa tālr. 647 22198 vai e-pastu
muzejs@valka.lv. 
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Koncer tizrāde «Manas mājas zvēru dārzs»

22.

maijā plkst. 18.00
Valkas pilsētas
kultūras
namā
koncer tizrāde «Manas mājas
zvēru dārzs» ar dziedātāja Ralfa Eilanda un komponista Jāņa
Lūsēna piedalīšanos.
Kurš zina, ko kurmītis meklē
pazemē? Par ko domā zvirbulis?
Kāpēc kukaiņi ir kaitinoši ziņkārīgi? Un kāds tad esi Tu pats?
Jautrā, atraktīvā un interaktīvā
koncertizrāde paredzēta pirmsskolas, sākumskolas bērniem un
viņu vecākiem. Tajā skanēs 14
Jāņa Lūsēna dziesmas ar Pētera Brūvera, Leona Brieža, Ineses
Zanderes un Plūdoņa dzeju.
Ralfs Eilands, kurš izrādē ir
ne vien dziedātājs, bet arī aktieris, koncertizrādes skatītājus
iesaistīs aizraujošā stāstā par
piedzīvoto un novēroto, pavadot vasaras brīvdienas laukos
pie vecmāmiņas.
Kopā ar Ralfu Eilandu uz skatuves darbosies bērnu un jauniešu vokālā ansambļa «Kolibri»
dalībnieki, kuri gan dziedās,
gan, izmantojot pantomīmas
elementus un kustību improvizācijas, veidos izrādes scenogrāﬁju, pārtopot par jebkuru no
koncertizrādes personāžiem.
Katrs izrādes tēls (dzīvnieks)
tiks eksponēts ar interaktīvu
stāstu un, protams, ar dziesmu,
kura tiks izspēlēta kā neliela izrāde.
Inita Malnača, vokālā ansambļa «Kolibri» mākslinieciskā
vadītāja: «Mēs visi – bērni un

pieaugušie aizvien biežāk dzīvojam virtuālajā vidē. Taču reālā pasaule, kura ir un vien mēr
būs ap mums, ir pilna brīnumiem, neievērotām, vēl neiepazītām lietām un norisēm. Vērojot dzīvo dabu – dzīvniekus,
put nus, kukaiņus, mācāmies
izzināt, saprast sevi un citus.
Tāpēc šoreiz apzināti veidojam
izrādi, pilnīgi izslēdzot virtuālās pasaules piesaisti. Kā izrādās, pasaule ir interesanta arī
bez interneta un TV!»
Koncertizrādi «Manas mājas
zvēru dārzs» piedāvā biedrība
«ULU MULU». Izrādes mūzikas
un idejas autors – Jānis Lūsēns,
dziesmu fonogrammas un skaņu efekti – Jānis Lūsēns juniors,
scenogrāfs – Rūdolfs Baltiņš,
horeogrāfe – Kat rīna Albuže,
projekta vadītāja un vokālais
pedagogs – Inita Malnača. Vokālā ansambļa «Kolibri» dziedātāji: Rebeka Rēķe, Rauls Čakāns, Marta Krampe, Evelīna
Čakāne, Līva Magdalēna Veinberga, Madara Miesniece, Agnese Malnača.
Jānis Lūsēns (dzimis 1959. gadā) ir lat viešu komponists. Dibinājis instrumentālo mūzikas
grupu Zodiaks. Viņš ir pazīstams ar sacerētajām operām un
muzikālajām izrādēm. Rakstījis
arī tieši bērnu auditorijai : «Neglītais pīlēns» (Liepājas teāt ris),
«Īkstīte» (Dailes teāt ris), «Putnu opera» (LNO), «Leļļu opera» (LNO). Daudzu dziesmu un
dziesmu ciklu autors pieaugušajiem un bērniem.

Ralfs Eilands ir lat viešu dziedātājs, TV raidījumu vadītājs.
2007.gadā bijis viens no grupas
«PeR» dibinātājiem, ar kuru
plašāku ievērību guvuši piedaloties kon kursā «Lat vijas zelta
talanti» 2008.gada novembrī.
2013.gadā grupa uzvarēja Eirovīzijas kon kursa Lat vijas dziesmu atlasē ar dziesmu «Here We
Go». R.Eilands ir vadījis vairākus TV raidījumus, tai skaitā
«Aprīļa pilieni», «Aiziet», «Juniors TV», darbojies arī TV raidījumā «Sems». 2014.gadā ieguvis
pirmo vietu TV3 šovā «Izklausies redzēts». Piedalās Valta Pūces un Pētera Brūvera mūziklā
«Burvis no Oza zemes» («Dailes
nams»).
RKTMC «MAZĀ ĢILDE» bērnu un jauniešu vokālais ansamblis «Kolibri» (dibināts 2011.g.)
Rīgas pilsētas vokālo ansambļu
skatē 2012.g. un 2013.g. ieguvis maksimālo pun ktu skaitu
50/50. Pēdējās trīs sezonas piedalās LNO konceruzvedumā
«Mūzikas skaņas». 2013.gada
rudenī izdots ansambļa CD
«Kur ko likt?» ar Jāņa Lūsēna
mūziku un Ojāra Vācieša dzeju.
«Kolibri» dalībnieki ir koncertējuši kopā ar Zigfrīdu Muktupāvelu, Evitu Zālīti Grosu, Martu
Kristiānu Kalniņu, Jāni Lūsēnu,
Ievu Kerēvicu, Ilzi Grundi u.c..
Kolektīvs piedalās arī labdarības akcijās (LNT – 2011.g, LTV1
– 2013.g.).
Biļetes – 5, 6, 7 un 8 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras
nama kasē. 

8.

maijā, plkst.19:00 visi mīļi gaidīti Saieta
namā «Lugažu muiža» uz dāmu deju grupas «Oravakes» un viņu draugu koncertu, veltītu
mātes dienai «Katrai mājai ir savs gariņš». Visām
meitām, mammām un vecmāmiņām ieeja koncertā brīva, pārējiem – EUR 1.00.

Apskatāma Parīzē dzīvojošas lat viešu
«Un zini to, ka svarīgs nav
gleznotājas Daigas Alises Freimanes izstāde mērķis, bet gan pats ceļš»

maijā plkst.18.00 Valgas Kultūras centrā Sporta
9.
kluba SUN DOME dejas grupas VALGE PUU (Baltais koks} Deju uzvedums «CEĻOJUMS»

Teksts:Aivars Ikšelis, izstādes kurators

o 7.aprīļa līdz 29.
N
maijam Valkas pilsētas kultūras nama (Em.

Lai gan dažbrīd viss var šķist bezcerīgs, jūs zināt, ka
vien mēr ir izeja. Jums vienkārši ir jānotic sev!
Deju uzvedumā ievīts aizraujošs stāsts par mūsdienu
puisi vārdā Miša, par viņa pārdzīvojumiem, sevis meklējumiem un sarežģītu ceļojumu, kas viņam jāveic, lai gūtu
atbildes uz daudzajiem «kāpēc?!»
Izdzīvo arī Tu šo īpašo stāstu un baudi deju burvību 9.maijā plkst. 18.00 Valgas Kultūras centrā (Kesk ielā
1, Valgā) Sporta kluba SUN DOME dejas grupas VALGE
PUU (Baltais koks) deju uzvedumā «Ceļojums..
Biļešu cena 5 EUR
Biļetes var iegādāties Valgas kultūras centra kasē un
stundu pirms uzveduma sākuma. 

Dārziņa ielā 8 ) pirmā un otrā stāva foajē apskatāma
Valkas Starptautiskās mākslas un kultūras biennāles
«Dzīve» Daigas Alises Freimanes (Francija) darbu izstāde «Mājupceļš».
Izstādē aplūkojamas D. A.Freimanes gleznas, kas priecējušas
interesentus Dienvidāfrikas Republikā, Francijā un Lietuvā.
Mākslinieces darbi cieši sasaucās ar Raiņa ﬁlozoﬁsko domu
plašumu.
Izstādes koncepciju veido pārdomas un izjūtas par mājām un
ceļu uz tām. Māju sajūta ir īpaša. To varu paņemt sev līdzi vai
atrast no jauna. Esot prom, mainot dzīvesvietu, ņemam līdzi
dārgas atmiņas, patiesas izjūtas
un emocijas. Tās drīzāk ir tēli,
atmiņu atblāzmas, frag menti
un asociācijas, kas zemapziņas labirintos veido pazīstamas
formas un ornamentus. Māju
sajūtu var dot visnegaidītākās
lietas – saules siltums, ko saglabājis akmens, gaismu spēle uz
salijuša bruģa… vecas vit rāžas,
kas pārtop par acīm un vēro pagāt ni, ieskatās nākot nē.
Ikviens ceļš ir pārmaiņas.
Mājupceļš ir pārmaiņas mūsos, kas ved pretī dziļākajām
vēlmēm, izdzēš ilūzijas, ļauj ieraudzīt veco vērtību slogu un
piedāvā jaunus izaicinājumus.
Tas ir emociju, krāsu un faktūru spektrs: prom no nedrošības
un bailēm uz patiesumu un izaicinājumiem, no satraukuma
uz iekšēju mieru. Tas ir ceļš, kas
glabā gājēja cerības, ilgas un

sapņus, un rāda arī virzienu.
Mājas ir ceļš…
Atgādinām, ka 2014.gadā pavasarī pēc Kultūras ministrijas
darba grupas Raiņa un Aspazijas jubilejas gada īstenošanai ierosinājuma Nacionālā kultūras
padome vienojās 2015.gadu pasludināt par Raiņa un Aspazijas
jubilejas gadu, rosinot valsts,
pašvaldības un nevalstiskās

organizācijas iesaistīties tā norisē ar iniciatīvām, plānojot un
īstenojot pasākumus un citas
aktivitātes Raiņa un Aspazijas
personību un viņu radītā kultūras mantojuma aktualizēšanai.
Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileja ir ietverta UNESCO svinamo dienu kalendārā.
Izstāde tapusi ar Valkas novada
domes un VKKF atbalstu. 
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Izver sapni caur saules staru
Garu, garu
Un saki pats sev:
«Visu varu!»
(G.Micāne)

Valkas pilsēta

Antra Milberga 01.05., Leonīds Troﬁmovs
02.05., Alek sandrs Truk šāns 02.05, Tatjana
Barkāne 04.05., Ivans Gladiņics 04.05., Jānis Auziņš 05.05., Biruta Kriķe 05.05., Anta
Zariņa 07.05., Jevgenijs Čabans 10.05., Gita
Jekimova 11.05., Nikolajs Nepočatihs 12.05.,
Valda Pētersone 13.05., Boriss Polozkovs
16.05., Alberts Klaips 16.05., Gaļina Rusmane 16.05., Konstantīns Velde 17.05., Maruta Kampa 17.05., Ligita Vehi 17.05., Irina
Kolača 18.05., Maija Kalniņa 18.05., Vanda
Jar ve 18.05., Endla Beljakova 19.05., Maija
Cibuļska 20.05., Vik tors Vosels 20.05., Gunita Aizupiete 20.05., Valentina Mandibura
21.05., Atis Videmanis 22.05., Maija Stepiņa
22.05., Jekaterina Stepanova 25.05., Volodja
Jekimovs 25.05., Dzidra Rozīte 26.05., Aldis
Gromulis 26.05., Lija Jekimova 27.05., Milda Ķīvīte 28.05., Olga Sek ļucka 28.05., Vaira
Veide 28.05., Maija Puķīte 29.05., Vladimirs
Vihrovs 30.05., Jeļena Zujeva 31.05., Tamāra Savkova 31.05.

Ērģemes pagasts

Milda Reiniece 11.05. Maija Reiniece 12.05,
Andris Soks 27.05.

Kārķu pagasts

Ēriks Eglītis 04.05., Valdis Kārkliņš 04.05.,
Dzintars Bezšapočņikovs 06.05., Dag nija
Pēterēna 12.05., Ēriks Jukāms 16.05., Alda
Kārkliņa 20.05., Vik tors Kalniņš 22.05., Aivars Sviķis 24.05., Gaida Šmite 26.05.

Valkas pagasts

Andris Stabulnieks 01.05.; Andrejs Marmazovs 08.05.; Andrusov Alexander 09.05.;
Regina Poikane 15.05.; Brativ ņiks Nikolajs
22.05.; Tihomirovs Igors 23.05.

Vijciema pagasts

S

ievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus
tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamog rāfā, kas ieradīsies 18.maijā.
Mobilais mamog rāfs piebrauks pie Valkas ģim nāzijas,Raiņa ielā 28 A.
Uz mamog rāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga
prog rammas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas
datuma).
Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu – izmeklējums maksā EUR 2,85
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un
27866655(lūgums sagatavot personas kodu un telefona numuru).
Sīkāka in formācija www.mamog raﬁja.lv vai uz
e-pastu in fo@mamog raﬁja.lv 

Jauns izmek lējums jaundzimušajiem
Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcā

Ieviņa Rožlapa 6.05.

Zvārtavas pagasts

Mirdza Vērzemniece
Treijers 30.05.

Mobilais mamog rāfs

Roberts

08.05,

Valkas novada dome

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

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

aba ziņa visu mazuļu vecākiem – ar 16. aprīL
li Vidzemes slim nīcas poliklīnikā pieejams
jauns izmeklējums – neirosonog rāﬁja jaundzi-

mušajiem. Valsts apmaksāto izmeklējumu veiks
jaundzimušo ārste Sandra Gaile.
Kas ir neirosonog rāﬁja un kad tā nepieciešama?
Stāsta dr. S.Gaile:
– Neirosonog rāﬁja ir galvas smadzeņu izmeklējums, kas ar ultraskaņas palīdzību ļauj noteikt
izmaiņas un smadzeņu attīstības defektus. Neirosonog rāﬁja ir droša izmeklējuma metode – bez

blakusparādībām un kontrindikācijām, un ērta
metode, jo to var veikt pat tad, kad bērns guļ.
Neirosonog rāﬁju būtu ieteicams veikt priekšlaicīgi dzimušiem bērniem, laikā dzimušiem bērniem ar zemu dzimšanas svaru, ar smadzeņu bojājumu pazīmēm, ar skābekļa trūkumu augļa attīstības vai dzemdību laikā, kā arī ar citu ķermeņa
orgānu iedzimtām anomālijām.
Lai saņemtu valsts apmaksāto izmeklējumu,
nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums.
Pieteikšanās uz izmeklējumu – poliklīnikas reģistratūrā, tālr. 64202601, 64202603 vai elektroniski: www.vidzemesslim nica.lv/e-pieraksts 

Šūposies dienas.
Vēl bites jasmīnos medu sūks.
Ziedu un rūpju vidū man tevis trūks.
(N.Kalna)

Bet vēl nav jāsteidzas,es tikko – atnācis:
ap mani pasaule
un vējš pat pierimis.
(M.Svīķe)

Aizvadīti mūžībā

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā no
16.03.2015. līdz 15.04.2015. reģistrēti:

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 16.03.2015. līdz 15.04.2015. reģistrēti:

6 bērni: 1 meitenīte – Melānija un 5 zēni
– Vitālijs, Ņikita, Sebastians Kristians,
Aleksandrs un Rinalds.
veicam ģimenes ar dzīvē nozīmīgo notikumu!

18 mirušie – Drubiņa Līga (1941.), Bramanis Arvīds (1927.),
Antēns Juris (1952.), Lupp Martin (1936.), Galkina Alma
(1921.), Hadikova Marija (1932.), Bramane Elza (1932.),
Bleiere Ausma (1937.), Jērcēns Jānis (1929.), Fiļipovs Jānis
Andrejs (1942.), Luca Jeﬁma (1924.), Melbārde Rita (1932.),
Demidovičs Tadeušs (1946.), Pētersone Nataļja (1934.),
Plīkše Alise Skaidrīte (1935.), Klaipa Edīte (1946.), Pandalone Milda (1927.), Meļķis Juris (1943.).
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Valkas novada dome

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Valkas novada dome

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

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

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

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

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

Valkas novadā

ValCenkastrānolavajādabibliotēkā

sētas kultūras
Valnakasma pilpasākumi

• 1.maijā plkst. 13.00 mazajā zālē
–Starptautiskās mākslas un kultūras bien nāles «Dzīve» atklāšana.
Piedalīsies Lat vijas Nacionālā teāt ra
aktieris Romāns Bargais un Lat vijas
televīzijas kultūras ziņu vadītāja
Eva Ikstena – Strapcāne.
• 1.maijā no plkst. 19.00 līdz 21.00
lielajā zālē – dziedināšanas dievkalpojums.
• 2.maijā plkst. 13.00 lielajā zālē ģenerāļa, divkārtējā Lāčplēša kara
ordeņa kavaliera Pētera Valdemāra
Radziņa 135.jubilejai veltīts svinīgs
pasākums.
• 2.maijā plkst. 17.00 kafejnīcā – TV
studijā koncertcikla «Melodiskais
ceļojums» pirmais pasākums koncerts – ieraksts ar dziesminieku
Kārli Kazāku. Ieejas maksa 3 eiro.
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras
nama kasē. Vietu skaits ierobežots!
• 16.maijā plkst. 11.00 lielajā zālē
– Maija ziedēšanas laika svētku pasākums – 2014. gadā dzimušo bērnu
tikšanās.
• 22.maijā plkst. 18.00 lielajā zālē
– Jāņa Lūsēna koncertizrāde «Manas mājas zvēru dārzs» ar dziedātāja Ralfa Eilanda, vokālā ansambļa
«Kolibri» un komponista piedalīšanos. Biļetes – 5, 6, 7 un 8 eiro. Biļešu
iepriekšpārdošana kultūras nama
kasē.
• 23.maijā plkst. 22.00 Valkas brīvdabas estrādē – vērienīga deju izrāde «Pavasara nakts mistērijas». Zaļumballe. Biļešu iepriekšpārdošana.
Biļešu cenas: vienam cilvēkam 7
EUR, pasākuma dienā 10 EUR; pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām 5 EUR ; ģimenes biļete (4 cilvēki) 20 EUR; draugu biļete
(10 cilvēki) 50 EUR. Bezmaksas ieeja
bērniem līdz 12 gadu vecumam.
• Līdz 29.maijam 1. un 2.stāva foajē
Valkas Starptautiskās mākslas un
kultūras bien nāles «Dzīve» ietvaros
Daigas Alises Freimanes (Francija)
darbu izstāde «Mājupceļš».
• Līdz 29.maijam 1.stāva pelēkajā
zālē Valkas Starptautiskās mākslas
un kultūras bien nāles «Dzīve» Valeva Eleranda (Igaunija) darbu izstāde «Sešas reminiscences par Aspaziju».
• Līdz 30.maijam mazajā zālē – Māra Čačka gleznu izstāde «Nenoteiktie, noteiktie un pateiktie».
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vētdien, 17.maijā, plkst.
12.00 Valkas-Lugažu draudzes locekļi tiek aicināti kopīgi
svinēt dievkalpojumu uzreiz pēc
tam ņemt aktīvu dalību savas Padomes un Revidentu vēlēšanās.
Vairāk informācija draudzes mājas lapā www.valkasdraudze.lv

• No 1. līdz 30.maijam – turpinās Ilzes Brices gleznu
izstāde «Mans krāsainais radītprieks».
• No 5. līdz 30.maijam – izstāde «Publicēts atjaunotajā Latvijā»: pēc 1990.gada izdotie latviešu autoru
darbi.
• No 5. līdz 30.maijam – izstāde «Suvenīru glāzītes
no Eiropas Savienības valstīm»: Guntas Smanes
privātkolekcija.
• 7.maijā plkst. 18.00 – pasākums «Patiesais lūzuma
punkts: 4. maija neatkarības deklarācija» – tikšanās
ar vēsturnieku Juri Pavloviču.
• No 7. līdz 30.maijam – izstāde «Valkas novadnieki
– jubilāri maijā».
• 12.maijā plkst. 17.00 – pasākums «Valsts ir
internetā»: par portāla www.latvija.lv sniegtajām
iespējām (prognozēt pensiju, uzzināt, vai darba
devējs maksā nodokļus u.c.). Lektore Una Ķieģelmane,
VSAA.
• 13.maijā – pasākums «Jauns ar vecu parunāja...»
Valsts valodas dienā bibliotēkā dažādu paaudžu
cilvēku sazināšanās valsts valodā, izmantojot teicienus un vārdus, kas raksturīgi katrai paaudzei. Vai
sapratīsimies?
• No 12. līdz 30.maijam – izstāde «Viss ir klātesošs»:
dzejniekam, tulkotājam Uldim Bērziņam – 70.

kas Bērnu
Bibliteliotē
ratūras nodaļā

• No 5. līdz 15.maijam – zīmējumu kon kurss «No kā
darināta pasaule»: Mātes un Ģimenes dienai.
• 16.maijā plkst. 11.00 – bērnu rīts pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem «Mazos dzijas kamoliņos satītas ir pasaciņas...».
• No 11. līdz 22.maijam – izstāde «Baltā bura pieder
vējam»: rakst niekam Mārim Rungulim – 65.
• 25.maijā – pasākums Valkas pamatskolā – tikšanās ar rakst nieci Luīzi Pastori.

Valkas novadpētniecības muzejā

• Līdz 10.maijam Valkas novada mākslinieku darbu
izstāde «Vieglāk nesanāks».
• No 15.maija muzejs pāriet uz Vasaras darba laiku:
15.maijs – 1.oktobris
otrdiena – piektdiena no plkst. 11.00 līdz 18:00;
sestdiena, svētdiena no plkst. 10.00 līdz 16.00;
pirmdiena – slēgts.
• 18. maijā – Starptautiskajā Muzeju dienā - muzejs
apmeklētājiem at vērts no plkst. 11.00 līdz 18.00. Ieeja
bez maksas.

Ē

rģemes pagastā

• 15.maijā plkst.20.00 Turnas tautas namā saieta nama «Lugažu muiža» amatierteāt ra «Rūdis» izrāde
«Viņa ir īstā, muterīt».

Kārķu pagastā

• 30.aprīlī un 1.maijā Meža dienu pasākumi.
• 1.maijā plkst. 22.00 tautas namā - balle, spēlē grupa «Klaidonis».
• 8.maijā plkst. 19.00 tautas namā – Kārķu pamatskolas skolēnu Mātes dienai veltīts koncerts.
• 24.maijā plkst. 14.30 – Vasarsvētku dievkalpojums
un Ticības, Cerības un Mīlestības lapenes atklāšana
pie Kārķu baznīcas.
• 30.maijā – Dabas koncertzāles atklāšanas pasākums.
• Tautas nama kamīn zālē:
līdz 10.maijam – rokdarbu izstāde «Pastāvēs, kas
pārvērtīsies» ,
no 16.maijā – mākslinieces Andžellas Trin kunas
gleznu izstāde.

Lugažu muižā

• 8.maijā plkst. 19.00 Saieta namā «Lugažu muiža»
dāmu deju grupas «Oravakes» un viņu draugu koncerts «Kat rai mājai ir savs gariņš», veltīts Mātesdienai.
Visām meitām, mammām un vecmāmiņām ieeja koncertā brīva, pārējiem EUR 1.

Vijciema pagastā

• 1.maijā plkst. 19.00 Vijciema
tautas namā Vijciema amatierteāt ra «Čiekurs» pirmizrāde
Andrus Kivirehs «Igauņu bēres». Traģikomēdija divās daļās.
Režisors Valdis Šaicāns.
• 1.maijā plkst. 22.00 Vijciema tautas namā Pavasara balle.
Viesojas grupa «Kreisais pagrieziens».
• 8.maijā plkst. 18.00 Vijciema
tautas namā Vijciema pamatskolas skolēnu koncerts «Veltījums Mātes dienai».
• 16.maijā plkst. 19.00 Vijciema tautas namā apvienība «Jolanda Suvorova un Draugi» piedāvā ekskluzīvu šovu variete/
burlesque «90 minūtēs apkārt
pasaulei». Prog rammā: parodi-

jas, maģiskas pārvērtības, anekdotes, jautri danči un krāšņi tērpi.
• 16.maijā plkst. 22.00 Vijciema tautas namā Grupa «4 tūres» ( Vijciems) ielūdz uz 3 gadu
jubileju.
• 29.maijā plkst. 10.00 Vijciema tautas namā Vijciema
pamatskolas teātra kolektīva
pirmizrāde. Pasaku luga pēc
V.Rūm nieka un M.Līcītes motīviem divos cēlienos «Brēmenes
muzikanti». Režisore Gita Dudele.
• 31.maijā, plkst. 11.00 Vijciema Tautas namā vai laukumā
pie Tautas nama Krāsu karnevāls bērniem ar taureni un
sienāzi.

• 9.maijā plkst. 19.00 Mierkalna tautas namā Mātes dienas
koncerts.
• 10.maijā plkst 10.00 Zvārtavas
pagasta «Lutusrskolā» zolītes
turnīrs.
• 16.maijā plkst. 14.00 Mier-

kalna tautas namā «Starptautiskās ģimenes dienas ietvaros»
– atraktīvi aktīvs pasākums ģimenēm «Ģimene ir spēks».
• 16.maijā plkst. 19.00 Mierkalna tautas namā Māsu Dimantu koncerts. Ieeja – 3 eiro.

Zvārtavas pagastā

14.maijā plkst. 10.00 LVMI Silava Meža prog ramma piedāvā
apmeklēt semināru «Dabas kapitāls. Ekosistēmu procesi. Dabas
daudzveidības saglabāšana». Seminārs notiks Valkā, Beverīnas
iela 3, 2.stāva zālē.

