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Iepazīsti Valkas novadu
un apkārtni
v Liene Bērziņa, Valkas TIB vadītāja

V

alkas novada tūrisma informācijas birojs (TIB) piedāvā jaunu
Valkas novada un tuvākās apkārtnes brīvdienu maršrutu «Iepazīsti
Valkas novadu un apkārtni». Maršruts piemērots dažādām interesentu grupām, bet visvairāk – ģimenēm ar bērniem.
Maršrutā iekļauti tādi objekti kā izjādes ar zirgiem «Kalnabundās», Z/S «Bābēni» – zāļu tēju un ārstniecības augu bioloģiskā
saimniecība, Zīles un Vekšu dabas takās vedīs zinošā Z/S «Vekši»
saimniece Sanita, briežu dārza «Jasmīni» apskate, Vijciema
Čiekurkalte, kur gan liels, gan mazs var izzināt čiekura ceļu, kā arī
daudzi citi, pavisam 18 dažādi apskates objekti Valkas
novadā un apkārtnē. Maršruta aprakstā iekļautas
arī apskates objektu GPS koordinātes, kartē
atzīmētas naktsmītnes un tūrisma informācijas
centri.
Aicinām ar maršrutu tuvāk iepazīties Valkas
novada TIB, Rīgas ielā 22!
Vairāk informācija un lejupielādes iespējas:
www.visit.valka.lv
Seko jaunumiem:
http://twitter.com/ VisitValka v

Tūrisma informācijas biroja 2011.gadA statistika
v Liene Bērziņa, Valkas TIB vadītāja

Valkas novada Tūrisma informācijas birojs (TIB)
2011.gadā informāciju sniedzis 1909 tūristiem. Sa-

līdzinot ar iepriekšējo gadu, tas ir par 20% jeb par 393
interesentiem vairāk.
Ir vērojama tendence, ka tūristi aizvien vairāk informāciju iegūst, apmeklējot TIB klātienē, kas ir 90%
no kopējā skaita aizvadītajā gadā. Bez TIB apmeklēšanas klātienē, 8% ceļotāju interesējušies zvanot, bet
2% – rakstot e-pastus, vēstules vai sūtot faksu.
Kā var novērot, pēdējos gados vislielākais apmeklētāju skaits ir no Latvijas, 2011.gadā – 58%.
Apmeklētāju skaits no Latvijas pagājušajā gadā ir
samazinājies, salīdzinot ar 2010.gadu, kad tas bija 70%.
No kopējā apmeklētāju skaita, visvairāk ārzemju

2012.gada 18.februāra tautas nobalsošanas
par likumprojekta «Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē» pieņemšanu rezultāti

*Balsošanas zīmes, kurās ar «+» nav
atzīmēta
ne atbilde «PAR», ne atbilde
PAR
585 (11,17%)
PRET
4639 (88,62%) «PRET» vai kurās ar «+» ir atzīmēta gan
atbilde «PAR», gan atbilde «PRET».
Nederīgas *
11 (0,21%)
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 5235
Valkas novads

Balsošanas rezultāts

Nr.

Iecirkņa nosaukums

Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits
Balsotāju Balsošanas
Vēlēšanu
atrašanās zīmju kopPAR PRET Nederīgas
iecirknī
vietā
skaits

Valkas novads
585
Valkas pilsētas kultūras nams 408
J.Cimzes mūzikas skola
135
Ērģemes pamatskola
9
Kārķu pagasta pārvalde
2
Lugažu muiža
19
Vijciema pamatskola
8
Zvārtavas
pagasta
tautas
909 nams
4
884
885
894
898
906
908

4639
1834
1070
505
355
255
395
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7
2
0
1
0
1

4897
2207
1126
440
318
265
381

338
42
81
74
40
9
23

5235
2249
1207
514
358
274
404

225

0

160

69

229

Aicinājums iedzīvotājiem izlikt Latvijas
valsts karogu sēru noformējumā
v Diāna Jūga, Pašvaldības
policijas priekšnieka amata
pienākumu izpildītāja

V

alkas novada Pašvaldības
policija atgādina, ka tuvojas
25.marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Saskaņā ar Latvijas valsts karoga likuma 7.panta 2.daļu iepriekšminē-

tajā datumā pie publisko personu
ēkām, privāto tiesību juridisko
personu un personu apvienību
ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām
jānovieto Latvijas valsts karogs
sēru noformējumā.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.43
pantu par Latvijas valsts karoga
pacelšanas veida un kārtības pār-

kāpšanu vai arī nepacelšanu izsaka brīdinājumu. Par tādām pat
darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda uzlikšanas – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
trīsdesmit latiem. v

ceļotāju bijuši no Igaunijas – 16% un Vācijas – 7%.
Pārējos 19% veido tūristi no dažādām valstīm –
Lietuvas, Krievijas, Anglijas, Dānijas, Holandes,
Šveices, Zviedrijas, Francijas, Somijas, Spānijas, Japānas, Itālijas, Polijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Baltkrievijas, Austrālijas, Čehijas, Slovākijas un
Austrālijas.
2011.gadā 23% no kopējā skaita ceļotāju sniegta
informācija par Valkas un Valgas pilsētu, 17% – par
Latviju, 9% – par ceļojumu, vīzu un suvenīru iegādi.
Vairāk interesentu un ceļotāju ir bijis sezonas laikā
– vasaras mēnešos. 2010.gadā visvairāk apmeklētāju
bija augustā – 364, bet 2011.gadā vasaras vidū, jūlijā –
548. Apmeklētāju skaits vasaras sezonā salīdzinājumā
ar 2010.gadu audzis par 33%. v

Iespējas parakstīt Labas
gribas manifestu
v Inguna Medne,
Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Labas gribas manifestu ir iespēja parakstīt arī Valkas novada domes iestādēs to darba laikā. Sējumi ar manifesta
tekstu latviešu un krievu valodā un parakstu lapas ir katrā
pagasta pārvaldē, visās novada bibliotēkās, kā arī novada
domes ēkās – Semināra ielā 9 un Semināra ielā 29. Parakstu
vākšana noritēs līdz 15.martam. Aicināts ikviens, kurš to atbalsta!
13.februārī Rīgas pilī Valsts prezidents Andris Bērziņš,
Dr.theol. Juris Rubenis, Saeimas deputāts Ilmārs Latkovskis, kā arī manifesta atbalstītāji parakstīja Labas gribas
manifestu. To parakstījuši arī Daiga Bērziņa, Varis Brasla,
Daina Bruņiniece, Mihails Gruzdovs, Jānis Jubalts, Renārs
Kaupers, Pēteris Kļava, Marina Kosteņecka, Ilmārs Latkovskis, Māris Mihelsons, Marija Naumova, Gļebs
Panteļejevs, Māris Saukāns, Jānis Stradiņš, Ingars Viļums.
Pēc atgriešanās no viesizrādēm Vinē parakstīsies arī aktieris Gundars Āboliņš.
Manifesta idejas aizsākums ir tēzes, kuras Juris Rubenis
iesniedza Valsts prezidentam un Saeimas Sabiedrības
saliedētības komisijai Rīgas pilī 2012.gada 7.februārī diskusijas «Garīgā dimensija un politika» laikā. Valsts prezidents, konsultējoties ar tēžu autoru un Saeimas komisijas
vadītāju Ilmāru Latkovski, pieņēma lēmumu uzrunāt
atsevišķus sabiedrībā pazīstamus cilvēkus ar aicinājumu
parakstīt manifestu. v

Apstiprināts Valkas novada 2012.gada budžets
v Iveta Markova, Valkas novada lielākā ieņēmumu sadaļa – 49,8%
domes Finanšu nodaļas vadītāja
vai Ls 3 606 247. Valsts budžeta transferti – valsts finansējums noteiktiem
mērķiem (izglītības iestāžu pedagogu
r 26.janvāra saistošajiem notei- atlīdzība, speciālās pirmsskolas izkumiem Nr.2 Valkas novada dome ir glītības iestādes (PII) «Pumpuriņš»
apstiprinājusi pašvaldības 2012.gada finansējums, izlīdzināšanas fonds, no
budžetu.
valsts saņemtā GMI līmeņa pabalsta
(50%) un dzīvokļu pabalsta (20) izPamatbudžeta ieņēmumi
maksai, saņemtais ES finansējums proValkas novada pamatbudžetā plā- jektu realizācijai).
noti ieņēmumi Ls 7 236 403. Naudas
Pašvaldību budžeta transferti –
līdzekļu atlikums uz 2012.gada sā- 0,001%, Ls 35 000 ir finansējums, ko
kumu – Ls 546 159. Projektu rea- saņem no citām pašvaldībām par
lizācijai ir plānots ņemt aizdevumu izglītojamiem, kuri mācās mūsu izLs 2 597 197.
glītības iestādēs no citiem novadiem.
Nodokļu ieņēmumi. Viena no lieBudžeta iestāžu ieņēmumi – 16,4%
lākajām budžetu ieņēmumu sadaļām no kopējiem ieņēmumiem, Ls 1 184 600.
ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu Plānoti ieņēmumi par iestāžu sniegtanodokļa – 28,8% no visiem ieņē- jiem maksas pakalpojumiem un komumiem, Ls 2 084 857, uz 1 iedzīvotāju munālajiem pakalpojumiem (ūdeni,
Ls 19 960,94. Salīdzinot ar 2011.gadā kanalizāciju, siltumu). Salīdzinot ar
saņemtajiem līdzekļiem, ir samazi- 2011.gadu, plānots pieaugums par
nājums par 3,6% vai Ls 76 969. Ie- 17,9% vai Ls 180 023.
ņēmumi no īpašuma nodokļa plānoti
3,5% vai Ls 250 399. Tas ir par 1%
Pamatbudžeta izdevumi,
vairāk kā 2011.gadā vai Ls 2529, atbez
aizdevumu atmaksas
bilstoši izmaiņām likumā par īpašuPamatbudžeta
izdevumi plānoti pēc
ma nodokli.
nulles
principa,
ņemot vērā reālās
Nodokļi par atsevišķiem pakalpojumu veidiem – plānoti ieņēmumi no finanšu iespējas, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi un novada atazartspēļu nodokļa Ls 14 000.
Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu tīstības galvenos uzdevumus, piesaispārdošanas – plānots pārdot mežu tot ES līdzekļus. Visi plānotie kopējie
izdevumi pēc savas ekonomiskās būīpašumus par Ls 50 000.
Transferti – veidojas no valsts tības iedalīti 9 funkcionālajās katebudžeta un pašvaldību budžetu gorijās. 2012.gada pamatbudžeta iztransfertu ieņēmumiem – nākošā devumi plānoti Ls 8 456 274. Salīdzi-

A

Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālajām
kategorijām uz 1 novada iedzīvotāju
Funkcionālās kategorijas
Vispārējie vadības dienesti
Aizdevuma procenti
Bāriņtiesa
Ekonomiskā darbība (projekti)
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra, reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
KOPĀ

Ls
576 431
301 829
40 186
3 146 398
1 429 150

%
6,8
3,6
0,5
37,2
16,9

Ls uz 1 iedzīvotāju
55,19
28,90
3,85
301,23
136,83

9654
505 775
1 824 939
621 912
8 456 274

0,1
6,0
21,6
7,4
100

0,92
48,42
174,72
59,54
809,60

Speciālais budžets
Speciālā budžeta ieņēmumi veidojas no mērķdotācijas pašvaldības autoceļu fondam – 85,5% vai Ls 75 545
un dabas resursu nodokļa – 14,5% vai
Ls 12 800. Finansējums Valkas novada
autoceļu uzturēšanai samazinājies par
32,7% vai Ls 36 176, salīdzinot ar 2011.
gadu. Plānotos ieņēmumus no dabas

resursu nodokļa Ls 12 800 paredzēts
izmantot novada vides sakārtošanai –
Meža dienu pasākumu norisei novadā, zivju mazuļu iegādei, zāles un
krūmu smalcināšanas iekārtas iegādei, atkritumu izvešanai, daudzgadīgo
stādījumu atjaunošanai un puķu stādu
iegādei. v

not ar 2011.gada faktiskajiem budžeta
izdevumiem, plānots samazinājums
par 36,7 %, jo 2011.gadā Valkas novada dome realizēja apjomīgus projektus – Kohēzijas ūdenssaimniecības
projektu novada teritorijā un Tranzītmaršruta izbūvi Valkas pilsētā.
Vispārējie vadības dienesti – ietilpst Izpildvaras institūcijas (dome,
administrācija, dzimtsarakstu nodaļa,
centralizētā grāmatvedība, finanšu nodaļa, pagastu pārvaldes), pašvaldības
parādu procentu maksājumi. Šie izdevumi plānoti 6,8% no kopējiem izdevumiem – Ls 576 511, kas veido Ls
55,19 uz 1 iedzīvotāju. Iepriekšējo un
kārtējā gadā saņemto aizņēmumu procentu nomaksai 2012.gadā plānots izlietot 3,6% vai Ls 301 749.
Sabiedriskā kārtība un drošība –
Bāriņtiesas izdevumi – 0,5% no kopējā
budžeta vai Ls 40186.
Ekonomiskā darbība – budžeta finansējums ekonomiskajai darbībai
2012.gadā plānots 37,2% no kopējā
budžeta vai Ls 3 146 398. Finansējums
paredzēts ekonomiskās darbības
struktūrvienību uzturēšanai (Būvvalde, Attīstības nodaļa, novada autotransports, IT Kompetences centrs –
valsts finansējums) un projektu realizācijai.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana – 2012.gadā plānots
izlietot 16,9% no kopējā budžeta vai
Ls1 429 150, par 6,5% vai Ls 93 432
mazāk kā 2011.gadā. Šīs sadaļas izdevumus veido Valkas novada komu-

nālās saimniecības (siltumapgāde,
ūdensapgāde un kanalizācija, teritorijas apsaimniekošana, nedzīvojamo
namu apsaimniekošana un uzturēšana,
ielu apgaismojums) uzturēšanas izdevumi.
Veselība – veselības aprūpei no
budžeta plānoti Ls 9654, līdzekļi paredzēti feldšerpunktu uzturēšanai.
Atpūta, kultūra un reliģija – šī gada
budžetā plānoti līdzekļi 6% apmērā no
kopējā budžeta vai Ls 505 775. Plānots
pabeigt Zvārtavas tautas nama renovāciju. Valkas novada dome finansē
visas novada kultūras iestādes: kultūras namus, tautas namus, bibliotēkas,
muzeju, sporta iestādes un sporta pasākumus.
Izglītība – izglītības funkcijas finansēšanai 2012.gadā plānoti 21,6% vai Ls
1 824 939. Salīdzinot ar 2011.gada budžetu, plānots samazinājums par 2,3%
vai Ls 44 400. Finansējums paredzēts
visām Valkas novada izglītības iestādēm (PII, skolas, ģimnāzija, mūzikas
un mākslas skola, sporta skola, bērnu
un jauniešu centrs «Mice», izglītības
pārvalde).
Sociālā aizsardzība – plānots finansējums 7,3% vai Ls 621 912. Sociālās
aizsardzības izdevumi ietver sociālo
iestāžu (Sociālās aprūpes nams, nakts
patversme, Valkas novada bērnu nams
«Saulīte», sociālais dienests) uzturēšanas izdevumus un līdzekļus sociālai palīdzībai trūcīgajiem novada
iedzīvotājiem.

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām ar aizdevumu atmaksu
Būtisku daļu no 2012.gada plānotā
budžeta veido kapitālie izdevumi –
28,7% vai Ls 2 974 831, pamatā realizējot ES projektus, plānojam šajā
gadā apgūt ES projektu līdzekļus Ls
3 696 688. 27,54% vai Ls 2 854 904 plānots izlietot Valkas novada domes
visu darbinieku atlīdzībai (atalgojums, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas).
Budžeta līdzekļi preču un pakalpojumu apmaksai plānoti 18,24% apmērā

no kopējā budžeta vai Ls 1 890 351.
Tie ir Valkas novada visu iestāžu uzturēšanas izdevumi (komandējumi,
remonti, apkure, elektroenerģija, sakari, preces). Aizdevumu pamatsummas un procentu atmaksa no kopējā
budžeta veido 21,34% jeb Ls 2 211 739,
tai skaitā no ES saņemtais finansējums
par realizētajiem projektiem izmantoto kredītu dzēšanai Ls 1 535 455. Finansējums sociāliem pabalstiem plānots 3,55% vai Ls 367 809.

Iedzīvotājiem – zināšanai!

Valkas novada domes deputātiem
nav noteikti konkrēti iedzīvotāju

pieņemšanas laiki. Ja iedzīvotāji
vēlas tikties ar kādu no deputātiem,
var sazināties telefoniski un vienoties
par abpusēji piemērotu tikšanās
laiku un vietu. Deputāti kontakti

atrodami Valkas novada mājas lapā
www.valka.lv sadaļā «Pašvaldība»
– «Deputāti». Ja šī informācija nav
pieejama vai arī iedzīvotāji paši
nevēlas zvanīt deputātiem, var zvanīt
sekretārei pa telefonu 64722238 vai arī
izpilddirektora palīdzei pa telefonu
64722203. v

EKO punkts izveidots arī Ērģemē
v Laura Jegorova, SIA ZAAO
attīstības daļas vadītājas vietniece

S

IA «Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas organizācija» sadarbībā ar Valkas novada Ērģemes
pagasta pašvaldību, ņemot vērā Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas plānu, šī gada
2.februārī Ērģemes pagastā «Pūcītēs»,
laukumā pie pagasta padomes, ir
izveidojusi jaunu EKO punktu. Tas
sastāv no diviem ar speciālām norādēm apzīmētiem konteineriem, kuros
visi pagasta iedzīvotāji bez maksas
var mest šķirotus atkritumus.
ZAAO aicina izmantot piedāvāto
iespēju, lai taupītu dabas resursus,
jo šķirotie atkritumi nonāk otrreizējā
pārstrādē, kā arī samazināt to atkritumu daudzumu, kurš tiek aizvests
apglabāšanai uz atkritumu poligonu.
Šķirojot atkritumus, tiek mazinātas
arī izmaksas par sadzīves atkritumu
savākšanu, jo konteinerā nenonāk
atkritumi jeb izejvielas, kuras var
izmantot otrreiz.

2

ZAAO Šķirotu atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma saka:
«Rosinām iedzīvotājus rūpēties par
apkārtnes sakopšanu un apzināties, ka
neviens cits mūsu radītos atkritumus
nevāks – vides saudzēšana ir mūsu
pašu rokās!»
Viens no EKO punktā izvietotajiem
konteineriem paredzēts papīram, kartonam, polietilēna iepakojumam, PET
dzērienu pudelēm, bet otrs – stiklam.
Svarīgi atcerēties, ka šajos konteineros
nedrīkst mest sadzīves atkritumus!
Nepareizi sašķiroti atkritumi var
sabojāt visa atkritumu šķirošanai paredzētā konteinera saturu, līdz ar
to savākto apjomu nebūs iespējams
nodot pārstrādei, bet tas būs jānoglabā
atkritumu poligonā «Daibe».
Savāktās
otrreizējās
izejvielas
ZAAO bez maksas izved reizi mēnesī.
Tās transportē uz poligonu «Daibe»,
kur materiālus pāršķiro un sagatavo
nodošanai otrreizējai pārstrādei atbilstoši pārstrādātāja kvalitātes prasībām.

Sakopsim vidi kopā! v

Saudzējot un sakopjot vidi, mēs esam atbildīgi,
kā jutīsies nākošās paaudzes

Valkas novada domes
janvāra sēdes lēmumi

• Noteikt Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu darbinieku amatu sarakstus, darba algu
likmes un darba algu likmes ar
samazinājumu uz nenoteiktu laiku.
• Apstiprināt Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru atalgojumu.
• Piešķirt no Valkas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta
Ls 13 550 nevalstiskajām organizācijām un biedrībām.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.2 «Valkas novada pašvaldības
2012.gada pamatbudžets».
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.3 «Valkas novada pašvaldības
2012.gada speciālais budžets».
• Apstiprināt Valkas novada domes
izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmes 2012.gadam savstarpējiem norēķiniem, atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 «Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai
sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem» bez valsts dotācijām un ieņēmumiem.
• Piešķirt Meža dienu pasākumu
norisei Valkas novadā, zivju mazuļu
iegādei, zāles un krūmu smalcināšanas iekārtas iegādei, atkritumu
izvešanai, daudzgadīgo stādījumu
atjaunošanai un puķu stādu iegādei
Ls 10 800 no dabas resursu nodokļa
ieņēmumiem.
• Atbalstīt aizdevuma ņemšanu
Valsts kasē Ls 206 360 apmērā KPFI
projekta «Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas
publiskā apgaismojuma infrastruktūrā» ar identifikācijas Nr. KPFI13/18 realizācijai uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem.
• Izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu «Hokeja laukuma izbūve
un peldvietas labiekārtošana Ērģemes
pagastā» ES LEADER programmas
atklāta projektu iesniegumu konkursa
izsludinātai III kārtai. Kopējās projekta izmaksas Ls 20 000. Projekta attiecināmās izmaksas Ls 16 393,44, tai
skaitā ES līdzfinansējums Ls 14 754,10
(90%), Valkas novada domes finansējums Ls 1639,34 (10 %).
• Izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu «Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana
Valkas novada iedzīvotājiem» ES
LEADER programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa izsludinātai
III kārtai. Kopējās projekta izmaksas
Ls 11 297,48. Projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 9260,23. ES līdzfinansējums Ls 8334,21 (90% ) no attiecinām
izmaksām, Valkas novada domes līdzfinansējums Ls 926,02 (10 %).
• Izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu «Sociālo pakalpojumu telpas izveide un labiekārtošana Valkas
pagasta Sēļos» ES LEADER programmas atklāta projektu iesniegumu
konkursa izsludinātai III kārtai. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 2823,71.
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas Ls 2440,74. ES līdzfinansējums
Ls 2196,67 (90%), Valkas novada domes
līdzfinansējums Ls 244,07 (10 %).
• Atbalstīt Zvārtavas pagasta biedrības «Atrodi laiku sev» izstrādāto
projekta iesniegumu «Brīvā laika
pavadīšanas iespēju pilnveidošana
Zvārtavas pagastā», kas ir izstrādāts
iesniegšanai ES LEADER programmas atklāta projektu iesniegumu
konkursa izsludinātai III kārtai. Kopējās projekta izmaksas Ls 8234,04.
ES līdzfinansējums Ls 7410,64 (90%),
Valkas novada domes līdzfinansējums Ls 823,40 (10 %).
• Apstiprināt Valkas pilsētas kultūras nama skaņu aparatūras un
akustiskās sistēmas komplekta nomas maksu līdz 3 stundām:
nepilns komplekts (akustiskā sistēma) – Ls 25 ar PVN;
pilns komplekts (akustiskā sistēma

un skaņu aparatūra) – Ls 50 ar
PVN.
Par katru nākamo stundu par
iepriekšminētās akustiskās sistēmas
iznomāšanu noteikt nomas maksu
Ls 5 ar PVN. Pašvaldības iestādēm
nomas maksa netiek aprēķināta.
• Atzīt ēku Valkā, Parka ielā 2/2 par
vidi degradējošu un atļaut to nojaukt. Uzdot Valkas novada domes
izpilddirektoram pārbaudīt Phare
2003 «Pārrobežu sadarbības programma Baltijas jūras reģionā» projekta «Starptautiskā studiju centra
izveide Valkā» tehnisko dokumentāciju un organizēt ēkas Valkā, Parka
iela 2/2 nojaukšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.4 «Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 «Valkas novada
pašvaldības nolikums»».
• Apstiprināt Nolikumu Nr.1 «Represēto lietu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa
lietu komisijas nolikums».
• Apstiprināt SIA «BaltLine Globe»
3.5.1.1 aktivitātes «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000» ietvaros izstrādātā
aglomerācijas robežu ziņojumā par
Valku noteiktās aglomerācijas robežas.
• Nodot sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai «Vijmalieši»
bezmaksas lietojumā jeb patapinājumā zemi – daļu no pašvaldībai
piederošā zemesgabala «Vijciema
pamatskola» 0,16 ha platībā un uz tā
esošo būvi – sporta laukumu līdz
2019.gada 1.aprīlim. Zemes lietojuma mērķis – sporta aktivitāšu atbalstīšana novada iedzīvotājiem.
• Apstiprināt Ideju konkursa par
Kārķu pagasta ģerboņa skiču izveidi
Kārķu pagasta ģerboņa skiču novērtēšanas komisijas izvirzīto uzvarētāju Vladimiru Ladusānu un
piešķirt naudas balvu Ls 50. Nodot
Kārķu pagasta ģerboņa skici apstiprināšanai LR Heraldikas komisijai.
• Atbalstīt Ērģemes pagasta biedrības «Turnava» izstrādāto projekta
iesniegumu «Brīvā laika pavadīšanas
iespēju pilnveidošana Ērģemes pagastā, kas ir izstrādāts iesniegšanai
ES LEADER programmas atklāta
projektu iesniegumu konkursa izsludinātai III kārtai. Kopējās projekta izmaksas Ls 1400, ES līdzfinansējums Ls 1260 (90%), līdzfinansējums Ls 140 (10 %).
• Nodot SIA «BJMK» patapinājumā
Jelgavas BJMK Rokskolas Valkas
filiāles vajadzībām telpas Nr.20,
Nr.23, Nr.24 un attiecīgās koplietojuma telpas J.Cimzes Valkas Mūzikas
skolā, Semināra ielā 25, Valkā 100,60
m2 platībā līdz 2012.gada 31.maijam.
Noteikt, ka SIA «BJMK» jāsedz ar
telpu izmantošanu saistītie komunālie maksājumi.
• Atbalstīt Valkas pagasta biedrības
«Radošā grupa «Lugaži»» izstrādāto projekta iesniegumu «Radošu
nodarbību iespējas Valkas pagastā»,
kas ir izstrādāts iesniegšanai ES
LEADER programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa izsludinātai III kārtai. Kopējās projekta izmaksas Ls 1000, ES līdzfinansējums Ls 900 (90%), Valkas
novada domes līdzfinansējums Ls
100 (10 %).
• Mainīt Ērģemes bērnu nama –
patversmes nosaukumu «Ērģemes
bērnu nams – patversme» uz nosaukumu «Valkas novada bērnu nams
«Saulīte»».
• Nodot Valkas novada Ērģemes
pagasta biedrības «Turnava» patapinājumā telpas Ērģemes pagasta
«Valžkalnos» 54,5 m2 platībā. v

Paaugstina zināšanas ES
finansējuma piesaistei
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
v Gunta Smane, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja

E

iropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta «Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana Eiropas
Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā» (Vienošanās
identifikācijas numurs: Nr.1DP/1.5.2.
2.3/11/APIA/SIF/003/17, 27.07.2011) ietvaros ir notikuši 12 apmācību semināri.
Tajos 46 Valkas novada domes, Strenču
novada un Valmieras pilsētas pašvaldības speciālisti pieredzējušu ekspertu
vadībā varēja paaugstināt savas zināšanas Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēto projektu sagatavošanā un
īstenošanā. Apmācību tēmas ir bijušas
dažādas – projektu terminoloģija, iepirkumi un līgumi projektos, Igaunijas –
Latvijas pārrobežu sadarbības programma, Igaunijas – Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programma, ES

struktūrfondi un citas ES pārrobežu
sadarbības programmas (Interreg, Eiropa pilsoņiem u.c.).
Vienlaicīgi projekta ietvaros SIA
«Omnia Pro» izstrādā pētījumu «Eiropas
Savienības un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības piesaistes iespējas pierobežas pašvaldību attīstībai». Pētījuma
izstrādes laikā tiek veikta Vidzemes un
Latgales pierobežas pašvaldību aptauja
(izsūtītas anketas) par ES finansējuma
piesaisti un plānotiem pārrobežu sadarbības projektiem.
Iepriekšminētā projekta ietvaros vēl ir
plānots viens seminārs par Igaunijas –
Latvijas pārrobežu sadarbības programmu, pētījuma apspriešanas pasākums un pieredzes apmaiņas vizīte
par projektu ieviešanu Ludzas novada
pašvaldībā.
Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas ir Ls 10 898,92, kas ir 100% ESF
finansējums. Projekta ieviešanas laiks ir
01.08.2011. – 30.04.2012. v

Ikvienam dalībniekam zināšanas, kas iegūtas semināros,
lieti noder ikdienas darbā

Informācija par dabā neesošām palīgēkām
v Daira Zalužinska, Valkas novada domes
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore, tālr.64707479

Ar 2012.gadu pašvaldības drīkst
aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli

arī palīgēkas (šķūņi, pagrabi, pirtis
u.c.), kas reģistrētas Valsts zemes dienesta uzturētajā Kadastra reģistrā.
Valkas novada dome ir nolēmusi to
atlikt, tādējādi dodot iespēju nodokļu
maksātājiem apzināt un sakārtot savus
īpašumus, lai nodokli nevajadzētu
maksāt par ēkām, kas savulaik reģistrētas, taču dažādu iemeslu dēļ dabā vairs
nepastāv.
Līdz ar to būvju īpašniekiem ir dots
laiks informēt Valsts zemes dienestu
par izmaiņām īpašuma sastāvā un aktualizēt datus atbilstoši faktiskajai situācijai dabā, lai turpmākajos gados
netiktu aprēķināts nodoklis par dabā
neesošajām būvēm.
Lai dzīvojamās mājas palīgēku
dzēstu no Kadastra reģistra, ir jāveic
šādas darbības:

1) īpašniekam jāsaņem būvvaldes atzinums, ka reģistrētā būve dabā nepastāv;
2) šis atzinums līdz 2012.gada 1.oktobrim jāiesniedz Valsts zemes dienestā,
kura darbinieki neesošo palīgēku no
reģistra dzēsīs bez maksas.
Ja informācija tiks iesniegta vēlāk par
1.oktobri vai arī nebūs iesniegts būvvaldes atzinums, datu dzēšana tiks
veikta par maksu.
Ja rodas jautājumi par neesošu palīgēku dzēšanu, var zvanīt uz Valsts zemes dienesta informatīvo tālruni
67038677.
Informāciju par īpašuma sastāvā reģistrētajām būvēm var aplūkot bezmaksas portālos:
http://www.latvija.lv, http://www.kadastrs.lv un www.epakalpojumi.lv, kā
arī klātienē Valkas novada domē un
Valsts zemes dienesta Klientu apkalpošanas centros. v

Iedzīvotāju ievērībai!

Valkas novada dome piedāvā nomas tiesības uz lauksaimniecībā izman-

vada mājas lapā www.valka.lv sadaļā
«Pašvaldība» – «Iznomā zemi» vai arī
interesējoties attiecīgajā pagasta pārtojamo zemi uz zemes gabaliem Valkas valdē.
novada teritorijā. Sīkāka informācija
Tālruņi uzziņām 64707490 vai
par aktuālajiem nomā nododamajiem 64707479. v
zemes gabaliem pieejama Valkas no-
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Kā šajā ziemā klājas iedzīvotājiem Ausekļa ielā 46?
v Inguna Medne,
Valkas novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

K

lāt pirmais pavasara mēnesis,
kad arvien biežāk uzspīd saule, ko
pēc īsās, bet gana bargās ziemas tik
ļoti gaidām. Kad termometra stabiņš
februārī noslīdēja zem –300C, viens
no sarunu tematiem visbiežāk bija
par to, cik kuram ir silti vai auksti
pilsētas daudzdzīvokļu namu dzīvokļos. Līdz šim, ejot vai braucot
garām pirmajam renovētajam namam
Valkā, Ausekļa ielā 46, priecājāmies
par tā vizuālo izskatu. Taču šajā
ziemā arvien vairāk valcēniešu sāka
domāt – kā tad klājas ie-dzīvotājiem
šajā namā, kādi ieguvumi, kādas izmaksas?
«2012.gada janvārī Valkas pilsētas
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par saņemto
siltumu apkurei bija jāmaksā vidēji
1,0949 Ls/m2. Visdārgākā apkure janvārī bija Rīgas 5 – 1,2498 Ls/m2, bet
vismazāk iedzīvotājiem par apkures
pakalpojumu bija jāmaksā Tālavas 7
– 0,8764 Ls/m2. Ausekļa 46 ir pirmā
renovētā daudzdzīvokļu māja pilsētā
un šajā apkures sezonā iedzīvotāji
sāk izjust renovācijas augļus. Renovācijas rezultātā ir panākts siltumenerģijas ietaupījums un dzīvokļos ir patīkams mikroklimats.
Maksa par apkuri šajā mājā janvārī
bija 0,6318 Ls/m2, kas ir 57,7% no
vidējā rādītāja janvārī. 2011.gada
janvārī mājas iedzīvotāji par apkures
pakalpojumu maksāja 1,0923 Ls/m2,»
skaidro Finanšu nodaļas speciāliste
– finanšu analītiķe Geņa Spiridonova.
Lai uzzinātu ko vairāk, uz nelielu
sarunu aicināju mājas pārvaldnieku
Valdi Puriņu. Skaitļi patiešām iepriecinoši, bet vai patiešām viss ir tik
jauki un skaisti?
Visos dzīvokļos temperatūra nav
pilnīgi vienāda, vidēji turam ap 20 –
210C. Auksti dzīvokļos nebija pat tad,
kad ārā bija –300 C. Uzskatu, ka vismaz
mūsu situācijā nav pareizi ielikt radiatoros individuālos siltuma skaitītājus.
Tie dod iespēju katram individuāli
regulēt gan siltumu, gan izmaksas.
Taču ir viens būtisks aspekts – lai uzturētu dzīvoklī, piemēram, 200C, viena
kvadrātmetra izmaksas mājas gala
dzīvokļiem būs lielākas nekā vidus
dzīvokļiem. Faktiski jau gala dzīvokļi
ar savu siltuma enerģiju silda vidus
dzīvokļus. Iedzīvotāji, kuru dzīvokļi ir
ēkas galos, pie tā nav vainīgi, un tāpēc
šāds enerģijas uzskaites veids nav
godīgs. Neesmu rēķinājis un pilnīgi
skaidri nezinu par kredīta maksājumu,
kas nāks klāt pie rēķiniem, taču pēc
manas sapratnes šobrīd ir tā, ka būsim
vai nu nedaudz plusā vai pa nullēm,
bet ne mīnusos. Šajā jautājumā esmu
optimistiski piesardzīgs. Taču dzīvojam vizuāli skaistā mājā, dzīvokļos
jūtamies komfortabli, nav jāvelk biezi
džemperi un jāguļ zem vairākām
segām, kā tas bija pagājušajā ziemā.

Kādas ir galvenās problēmas, ar ko
nākas saskarties?
Diemžēl dažkārt problēmas rada
paši iedzīvotāji, piemēram, neaizverot
mājas otrās durvis. Ja neviens par
karstumu nesūdzas, es nevaru secināt,
ka dzīvoklī ir par siltu no tā vien, ja
redzu atvērtus logus, jo dzīvokļi ir
jāvēdina. Problēma šobrīd ir tāda, ka
apkures sistēma vēl nav pilnībā pielāgota, ir tā – jo ārā kļūst aukstāks, jo
dzīvoklī paliek siltāks. Nepieciešams
panākt, lai būtu tā, ka mainoties āra
gaisa temperatūrai, iekšā temperatūra
paliek nemainīga. Tā ir tikai regulēšanas problēma, jo pēc noregulēšanas 2 – 3 dienas ir jāpagaida, līdz
temperatūra izlīdzinās. Šī regulēšana
ir savādāka un sarežģītāka nekā parasti, jo ēkas siltuma zudumu koeficients
pēc siltināšanas ir būtiski mainījies un
vadības bloks, kas atrodas siltummezglā, ir pilnībā jāpārregulē. Šis proRenovētā ēka skaisti iederas pilsētas vidē, un
cess ir diezgan garš, bet nu esam finiša
iedzīvotāji jūtas komfortabli pat aukstajās ziemas dienās
taisnē, jo aptuveni jau ir skaidrs, kā
tas darāms. Faktiski jau tikai otrā zie- un ir pat labi, ka būvnieki bija vietējie, – bēniņi): «Dzīvojam stūra dzīvoklī:
ma parāda īsto efektu.
jo jebkuru jautājumu uzreiz varam agrāk temperatūra bija 130C – 150C,
Bijāt pirmie, kas to uzdrošinājās. kopīgi un operatīvi risināt. Tāpat tieši visu laiku papildus nācās izmantot
Vai nebija šaubu par iznākumu? Ko renovācijas procesa gaitā ļoti laba elektriskos sildītājus. Līdz ar to bija
sadarbības izveidojās ar SIA «Valkas papildus izmaksas par elektrību –
iesakāt citiem?
Iedzīvotāji sākotnēji patiešām bija Namsaimnieks» kolektīvu, un šī sa- pagājušā gada janvārī elektrības rēķins
bija Ls 25, citos mēnešos pat vairāk
ļoti skeptiski noskaņoti un baidījās. darbība tāda ir vēl joprojām.
nekā Ls 30. Tagad maksāju vismaz uz
Arī pašam par visiem 100% iekšējas
Cik daudz laika prasa mājas pusi mazāk. Tāpat arī maksājumi par
pārliecības nebija – ko tad, ja nesanāk? pārvaldnieka pienākumu veikšana?
dzīvokli: šī gada janvārī bija 0,63 Ls/
Tagad visus šaubīgos varu nomierināt
Cik zinu, pilsētā ir pārvaldnieki,
2
pagājušā gada janvārī – 1,09
– to vajag darīt. Citiem iesaku projektā kuru pārziņā ir vairākas mājas, un m , bet
2
noteikti pārdomāt mājas iekšējo iedzīvotāji dažkārt viņus pat nepazīst. Ls/m . 0 Tagad temperatūra dzīvoklī ir
ventilāciju. Jādomā arī par apkures Pārvaldnieki savāc lapiņas par ūdeni ap 20 C. Biju viena no pirmajām
sistēmas siltināšanu, mūsu mājai «Val- un iemet rēķinus mājas iedzīvotāju entuziastēm, kas sāka mudināt SIA
kas Namsaimnieks» to veica ārpus pastkastītēs, bet kur tad visi pārējie «Valkas Namsaimnieks» uz to, ka
projekta naudas. Mājas pagrabā no- jautājumi? Pats esmu mājas pār- māju vajag siltināt. Nebija iespējams0
siltināja griestus, lai 1.stāva dzīvokļos valdnieks tikai vienai mājai, kas pēc normāli dzīvot, ja guļamistabā bija 13
ir siltākas grīdas, un pagrabs kļuva manas pārliecības ir optimāli, jo man C, telpas bija ne tikai aukstas, bet arī
aukstāks – tāds, kādam tam jābūt. Viss ir jāpārzina ēkas problemātiskās vie- mitras. Ja kāds vēl domā vai šaubās,
siltināšanas un renovācijas process ir tas un mezgli, personīgi jāpazīst mājas tad par visiem 100% varu visus iegana sarežģīts. Kad nolemj – cik daudz iedzīvotāji un jārisina jautājumi, kas drošināt – tas ir to vērts, nenosiltinās, ir jāsamēro: darbaspēka, pro- saistīti ar ēkas ekspluatāciju. Tā kā tas žēlosiet!»
jekta un visas pārējās izmaksas un nav mans pamatdarbs, bet gan kā paPar to, cik tālu ir ar renovācijas proiegūtais efekts. Var jau nosiltināt ļoti pildus pienākumi, tad varu teikt, ka ar
cesu
citām mājām pilsētā, stāsta SIA
dārgi un efektīvi, bet tā naudiņa mājas pārvaldīšanu saistītiem pie«Valkas
Namsaimnieks» valdes
atmaksāsies ļoti ilgā periodā. Līdz ar nākumiem nepieciešams veltīt gana
priekšsēdētājs
Ivo Meļķis: «Dzīvoto katram ir jāatrod tieši viņiem pie- daudz laika.
jamo māju Rīgas 16 un Merķeļa 23
mērotākais optimālais variants. Padzīvokļu īpašnieki jau izgājuši vaigājušajā gadā mājai sala cauri visas
Tāds ir mājas pārvaldnieka ska- rākus etapus dokumentācijas kārārsienas, istabās parādījās pelējums. tījums, bet ko par to visu saka paši
Šogad āra sienas temperatūra ir iden- mājas iedzīvotāji? Izvēlējos apciemot tošanā un māju pārņemšanā īpašnieku
tiska telpu iekšējo sienu temperatūrai. gados vecākos mājas iemītniekus, jo pārvaldīšanā. Top nepieciešamā doTā kā siltuma zudumi tur nav pilnīgi viņi visvairāk uzturas mājās, tādējādi kumentācija līguma slēgšanai ar Latnekādi, sienas ir siltas un efekts ir ļoti arī visvairāk izjūt visus plusus un vijas Investīciju un attīstības aģentūru
liels. Aukstākā vieta ir logi, tā tas ir mīnusus, viņi visvairāk skaita un par Eiropas Reģionālās Attīstības fonvisām mājām, neatkarīgi no tā, vai logs rēķina katru izdoto santīmu, viņi da (ERAF) līdzfinansējuma saņemšair plastikāta vai kāda cita materiāla. dažkārt ļoti baidās un atturīgi izturas nu. Ausekļa 26 dzīvokļu īpašnieki
izrādījuši interesi uzsākt dzīvojamās
Jāņem vērā, ka, ieliekot plastmasas lo- pret visu jauno.
mājas renovāciju. Arī dzīvojamo māju
gus, gaiss telpā mainās, un tāpēc svaZenta Kalniņa (dzīvo 1.stāvā, apak- Ausekļa 2 un Tālavas 7 dzīvokļu
rīga ir ventilācija. Ideālais variants ir šā – pagrabs): «Protams, ka tagad ir
tad, ja kopīgā projektā ir iekļauta arī labāk, temperatūra istabā ir apmēram īpašnieki izteikuši vēlmi pārņemt
ventilācijas izbūve vai esošās ven- 200C, pirms tam reizēm bija 160C un mājas īpašnieku pārvaldīšanā, lai
tilācijas pārbūve un remonts. Vēl šajā vēl mazāk, ir bijis pat 130C. Tagad varētu uzsākt māju renovācijas proceprojektā pierādījās, ka radiatoru maiņa dažkārt pat ir par siltu, jo pa šiem ga- su. Tā uzsākšanai jāpiekrīt vismaz
50%+ 1 no dzīvokļu īpašniekiem un
nav nepieciešama.
diem biju pieradusi pie daudz vēsā- iedzīvotāju maksātspējai jābūt ne
Ko varat teikt par būvniekiem? kām telpām. Agrāk mājās dažkārt mazākai kā 80%. Dzīvojamo māju
Kāda ir sadarbība ar «Valkas Nam- nebija iespējams strādāt rokdarbus, renovācijas finansēšanā ar līdzfisala rokas. Sākotnēji varbūt nedaudz nansējumu līdz 50 vai pat 60% no
saimnieku»?
Atzīšos, sākotnēji biju nedaudz baidījāmies par to, kā būs, jo Valkas kopējās mājas kopīpašuma renovācijas
ERAF.
skeptiski noskaņots pret «Valkas Būv- pilsētā bijām pirmie, bet māju re- summas var piesaistīt no
nieks». Taču praksē viņi mani pār- novācija taču notiek arī citās pilsētās Daudzdzīvokļu māju renovācija ļauj ne
liecināja, un tagad varu pilnīgi godīgi ,un cilvēki ir apmierināti. Tagad varu tikai samazināt izdevumus par silteikt, ka ar būvnieku darbu esmu ļoti apliecināt, ka viss ir tikai uz labo pusi, tumenerģiju, bet pagarina ēkas mūžu
un paaugstina tās tirgus vērtību.» v
apmierināts. Protams, sīkas problē- arī rēķini ir mazāki.»
Skaidra Banka (dzīvo 5.stāvā, augšā
miņas ir, taču tās visas kopīgi risinām

Aicina uz semināru!

v Sandra Pilskalne

6.

martā pulksten 10.00 Kārķu tautas nama kamīnzālē notiks seminārs
«Aktualitātes lauksaimniekiem. Nodokļu likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku saimniecībām».
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Seminārā VID NP Valkas klientu
apkalpošanas centra galvenā nodokļu
inspektore Ausma Eglīte pastāstīs par
nodokļu likumdošanas izmaiņām
lauksaimniekiem un fizisko personu
mantiskā stāvokļa deklarēšanu. SIA

LLKC Valkas nodaļas lauku attīstības
speciāliste Valda Empele informēs
par izmaiņām ES un valsts atbalstu
saņemšanā 2012.gadā, par ES atbalstu pēc 2013. gada, kā arī par citām
aktualitātēm. Uz semināru būs gaidīti
ne tikai kārķēnieši, bet arī ērģemieši
un jebkuru citu pagastu interesenti!
Izmantosim laiku un iespēju pirms
pavasara darbu cēliena iegūt vērtīgas
zināšanas un rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem! v

Baudīsim ziemas priekus

Valkas pilsētas stadionā darbojas publiskā slidotava. Ieeja –

bez maksas. Laukums ir apgaismots. Slidotava atvērta no
plkst.9.00 – 22.00. Šis laiks varētu
tikt mainīts atkarībā no laika
apstākļiem. Lūdzam ikvienu ievērot drošību uz ledus, jo par
savu veselību un drošību ir
atbildīgi paši slidotāji. Būsim arī
savstarpēji pieklājīgi un laipni
viens pret otru.

Slēpotājiem ir izveidota slēpošana trase Valkas pagasta
teritorijā, netālu no ģenerāļa
Pētera Radziņa piemiņas akmens (trases garums slēpošanai
klasiskajā stilā – 7,5 km, slidsolī
– 4,5 km).
Aicinām aktīvās atpūtas cienītājus un citus interesentus izmantot šo iespēju un baudīt
skaisto dabu un ziemas priekus
gan slidojot, gan slēpojot! v

25.marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

v Aija Priedīte
Valkas novadpētniecības muzeja
galvenā krājuma glabātāja

1949.

Izsūtīto piemiņai

gada 25.marts ir iecirtis
dziļu brūci latviešu tautas vēsturē.
Agrāk 25.martā latvieši svinēja Pavasara Māru. Jauno laiku vēsturē jau
63.gadu 25.marts nāk ar sāpīgu un
rūgtu atceri, par cilvēkiem aizrestotajos ešelonos, izpostītajām mājām.
Vairāk nekā 10 000 ģimeņu visā Latvijā
agrā marta rītā pēkšņi bez tiesas sprieduma, izrāva no savām mājām, aizveda tūkstošiem kilometru – uz Krievijas
tālo austrumu apgabaliem, kurus latvieši sauca vienā vārdā – Sibīrija. Daudzi izsūtītie dzimteni nekad vairs neieraudzīja, jo mira ceļā uz izsūtījuma
vietu vai izsūtījumā.
1949.gada 25. – 30.martā no Latvijas
deportēja 42125 cilvēkus. No Valkas
novada – 645 cilvēkus no 217 mājām.
1949.gada marta deportācijas mērķis
bija aizdzīt uz Sibīriju mūža nometinājumā daudzus tūkstošus kādreiz
turīgāko zemnieku – t.s. kulaku, kā arī
«bandītu» un «nacionālistu» ģimeņu
locekļus un palikušos piespiest iestāties kolhozos.
Šo cilvēku likteni izlēma 1949.gada
janvārī Maskavā. 1949.gada 29.janvārī
PSRS Ministru padome pieņēma pilnīgi slepeno lēmumu Nr. 390-138, kurā
noteica kādas iedzīvotāju «kategorijas» izsūtāmas no Latvijas, Igaunijas
un Lietuvas. Tās bija šādas:
1. kulaki un viņu ģimenes locekļi;
2. bandītu un nacionālistu, kuri atrodas nelegālā stāvoklī, ģimenes locekļi,
kā arī nošauto un notiesāto bandītu
ģimenes locekļi;
3. legalizējušos bandītu un viņu ģimenes locekļi, kuri turpina nodarboties ar pretpadomju darbību;
4. bandītu un atbalstītāju ģimenes
locekļi.
Latvijas PSR Ministru padome pilnīgi slepenu lēmumu Nr. 282 «Par kulaku un viņu ģimeņu izsūtīšanu no
Latvijas PSR» pieņēma 1949.gada 17.
martā. Pamatojoties uz šo lēmumu,
izsūtīšanai bija pakļauti visi pilngadīgie ģimenes locekļi un kopā dzīvojoši
tuvi radinieki, nepilngadīgie un darba
nespējīgie izsūtīšanai pakļauti nebija,
bet viņi varēja «brīvprātīgi» sekot ģimenei.
Arhīvu dokumenti liecina, ka izsūtāmo sarakstus sagatavojuši nevis
apriņķu un pagastu, bet LPSR VDM
darbinieki, pamatojoties uz 1939.gadā
veiktās iedzīvotāju tautsaimniecības
uzskaites datiem.
Visas politiskās represijas ierosināja,
organizēja un sankcionēja komunistiskā partija. Noteicošā loma to sagatavošanā un īstenošanā bija PSRS
Valsts drošības un Iekšlietu ministrijām.
PSRS Iekšlietu ministrs noteica
sekojošas izsūtāmo nometinājuma vietas: Novosibirskas, Omskas, Tomskas,
Irkutskas, Amūras apgabali un Krasnojarskas novads. Šajās vietās savlaicīgi iekārtoja Iekšlietu ministrijas
speckomendatūras, izraudzījās to personālu, kā arī veica citus pasākumus,
lai izsūtītie no nometinājuma vietām
nevarētu aizbēgt.
Lielā slepenībā izraudzījās izsūtāmo
«savākšanas» punktus pagastos, ešelonu formēšanas stacijas, gatavoja izsūtīšanas plānus, izsūtīto palikušās
mantas aprakstīšanas un novērtēšanas
komisijas.
Republikas Valsts drošības ministrija kopā ar Iekšlietu ministriju izveidoja
operatīvās grupas. Katrai grupai bija
jāizsūta 3 – 4 ģimenes. Tā saukto
«vietējo aktīvistu» iesaistīšana izsūtīšanā bija būtiska Maskavas varasvīru iecerētā deportācijas plāna
sastāvdaļa. Par Maskavas plāniem un
lēmumiem šie cilvēki neko nezināja,
un piedalīšanās tajos bieži vien bija
uzspiesta.
Naktī no 24. uz 25.martu operatīvā
grupa, ieejot deportējamo mājā, visu
ģimeni savāca vienā istabā, tad mājās
veica kratīšanu. Kad kratīšana bija pabeigta, paziņoja, ka saskaņā ar valdības
lēmumu viņus izsūtīs uz citiem Pa-

domju Savienības rajoniem, un deva
laiku sagatavoties ceļam. Valsts drošības ministrija sagatavošanās laiku
bija noteikusi vienu stundu, kuru bieži
vien uz vietām saīsināja līdz 45 minūtēm, dažreiz pat līdz 15 minūtēm.
Izsūtītajiem bija atļauts ņemt līdzi
personiskās mantas (apģērbu, traukus, sīko lauksaimniecības un mājsaimniecības inventāru) un pārtikas
rezervi kopā 1500 kilogramus. Pārējo
īpašumu konfiscēja. Naktī pēkšņi uzceltie cilvēki tik daudz mantas nemaz
savākt nevarēja.
Bija gadījumi, ka izsūtāmie devās
ceļā tikai ar to, kas mugurā, bija arī
gadījumi, kad izvedēji atļāva paņemt
vairāk mantu, it sevišķi siltās drēbes.
Mācību iestādēs un daba vietās meklēja tos ģimenes locekļus, kurus bija
paredzēts izsūtīt. Nereti izsūtīja arī
tos, kuri nebija iekļauti sarakstos, bet
izsūtīšanas dienā atradās izsūtāmo
ģimenē.
Ja deportējamiem bija pašiem savs
pajūgs, viņu mantas iekrāva tajā un
kopā ar ģimeni nosūtīja uz katrā pagastā izveidoto «savākšanas punktu».
Ja nebija, noorganizēja ratus. Tālāk uz
stacijām veda ar kravas automašīnām.
Valkas novada izsūtītos gaidīja Lugažu un Strenču dzelzceļa stacijās piebrauktie ešeloni. Ešelons Nr. 97327
Strenču stacijā stāvēja līdz 27.martam
rītam, kad tas caur Valku uzsāka tālo
ceļu uz Sibīriju. Garais brauciens beidzās 7.aprīlī Tomskas apgabala Asinā.
Savukārt ešelons Nr. 97324 no Lugažu
stacijas braucienu uzsāka 28.martā un
gala stacijā Asinā nonāca 10.aprīlī.
Valkas novada izsūtītos pārsvarā
aizveda uz Tomskas apgabala Zirjanskas, Asinas un Molčanovas rajoniem.
Galvenokārt viņi strādāja kolhozos un
sovhozos, kā arī baržu (liellaivu) būvniecībā.
Viņi drīkstēja dzīvot tikai noteikta
rajona robežās. Sākumā 2 reizes, vēlāk
1 reizi mēnesī bija jāierodas speckomendatūrā un jāparakstās kontroles
lapā
Izsūtīto dzīves un darba apstākļi bija
ļoti smagi. Kaut arī izsūtītie sāka
strādāt tūlīt 1949.gada pavasarī, viņiem trūka maizes, kartupeļu, dārzeņu, nebija sēklas, lai apstrādātu savu
piemājas dārziņu. Vairākumam nebija
arī silta apģērba un apavu.
Dzīvodami nepiemērotos apstākļos
un daudzreiz ciezdami badu, izsūtītie
nekrita izmisumā. Viņus uzturēja cerība kādreiz atkal atgriezties Latvijā.
Pamazām latvieši tika pie zināmas
turības. Daudzas ģimenes iepirka mājas no vietējiem iedzīvotājiem vai arī
cits citam palīdzot, uzcēla paši savas.
Paretam sādžā atbrauca pārvietojamais kino un rādīja saraustītas filmas
– pārsvarā par karu.
1953. gada 5.martā nomira ilggadējais
PSRS diktators Josifs Staļins. Valsts
vadību pārņēma Ņikita Hruščovs,
viņš publiski atmaskoja un nosodīja
daļu Staļina noziegumu. Pārmaiņas
notika arī izsūtīto dzīvē. Aizvestajiem
ļāva atgriezties mājās, tomēr masveidā
viņi atgriezās 1956. – 1957.gadā.
Izsūtītajiem, kad tie pēc gadiem
atgriezās no Sibīrijas, nebija iespēju
apmesties savās dzimtajās mājās, jo
tās bija nojauktas, pārvestas uz kolhoza centru vai tajās dzīvoja sveši cilvēki.
Līdz ar to liela daļa izsūtīto bija spiesti
meklēt sev dzīves vietu un dažkārt pat
apmesties citā Latvijas novadā.
1949.gada martā izsūtīto Latvijas
iedzīvotāju diskriminācija turpinājās
līdz pat 1988.gada 2.novembrim, kad
Latvijas PSR Ministru padomes pieņēma lēmumu Nr. 350 «Par pilsoņu
nepamatotu administratīvu izsūtīšanu
no Latvijas PSR 1949.gadā». Lēmumā
teikts, ka pilsoņu izsūtīšana uzskatāma
par nepamatotu un šie pilsoņi – par
reabilitētiem.
Muzejā ir sagatavota prezentācija
par Valkas novada iedzīvotāju izsūtīšanu uz Sibīriju, viņu dzīvi svešumā un atgriešanos mājās. Aicinām
skolēnus apmeklēt to, iepriekš piesakoties pa tālruni 64722198 vai e-pastu
valka_muzejs@inbox.lv. v

Āboliņu ģimenes (izsūtīta no Valkas) māja Tomskas apg. Asinas raj.
Baturinā. 1956.g. (no Valkas novadpētniecības muzeja krājuma)

Tomskas apg. Zirjanskas raj. lopkopības izstāde. 1952.g. 29.jūnijā.
Izsūtītās latvietes, Staļina vārdā nosauktā kolhoza kolhoznieces (no
kreisās): 1.Milda Kļava, 2.Valija Ramane, 3.Velta Tetere, 4.Gaida Drone,
5.fermeris, vietējais sibīrietis (no Valkas novadpētniecības muzeja krājuma)

Mirdza Cekula (pirmā no labās) ar likteņa biedreni
Ilgu Rundi Baturinā vij virves baržas nostiprināšanai

Piektdien, 23.martā pulksten.16.30 Lugažu stacijā notiks
komunistiskā genocīda upuriem veltīts piemiņas brīdis
1949.gada 25.marts ir viena no melnākajām dienām Latvijas vēsturē. Šai
dienā no Latvijas uz Sibīriju izveda 13504 ģimenes ar 42322 cilvēkiem, tai
skaitā 10987 bērnus un jauniešus vecumā līdz 16 gadiem. Netika saudzēti
sirmgalvji, slimie, invalīdi, zīdaiņi, mazi bērni un grūtnieces. Izsūtītie
nonāca Omskas, Tomskas un Amūras apgabalā.
Piektdien, 23.martā pulksten 16.30 Lugažu stacijā visi aicināti piedalīties
komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdī. No Valkas pilsētas kultūras
nama autobuss uz Lugažu staciju aties pulksten 16.15. Pēc piemiņas
brīža Lugažu stacijā visi Valkas novada represētie aicināti uz atmiņu
pēcpusdienu pie tējas tases Valkas pilsētas kultūras namā. v
Līga Pandalone

Piektdien, 23. martā pulksten 13.00 KĀRĶOS piemiņas brīdis pie
Pelēkā akmens, veltīts Golgāta ceļu gājušajiem. Plkst 13.30 tautas
namā dziesminieka un represētā Valda Rogaiņa koncerts. Pēc tam
plkst.15.30 izbraukšana uz piemiņas brīdi Lugažu stacijā un kopējo
Valkas novada represēto saietu Valkas kultūras namā. v
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Nāc, mācies – Tev pie mums būs interesanti!
Tuvojas pavasaris. Valsts pārbaudes darbiem gatavojas 3., 6., 9. un

Tevi aicina Valkas ģimnāzija!
Sasniegumi un iespējas
mācību darbā

12.klašu skolēni. Īpaši nozīmīgs šis
Izvēloties vidējo izglītību
brīdis ir izlaiduma klašu audzēkņiem
iegūt
Valkas ģimnāzijā, skoun viņu vecākiem.
lēnus gaida interesants un nopiValkas novadā vienīgā izglī- etns, reizēm grūts mācību protības iestāde, kurā var iegūt cess. Taču pūles nav bijušas
vidējo izglītību ir Valkas ģim- veltīgas. Rezultāti centralizēnāzija. Tā ir skola ar stabilām tajos eksāmenos ir krietni labāki
tradīcijām un vērtībām, vienlai- par vidējajiem valstī – 70% –
absolventu zināšanas tiek
kus tā ir atvērta arī mūsdienīgiem 73%
novērtētas augstajā A, B vai C
izglītības procesiem.
līmenī.
Katru gadu ģimnāzijas skoŠobrīd ģimnāzija īsteno piecas
izglītības programmas. Proģimnāzijā lēni ar labiem rezultātiem startē
(7. – 9.klasei) tās ir divas, bet vidus- novada/starpnovadu mācību
skolā, t.i. 10. – 12.klasēm, ir iespēja iz- priekšmetu olimpiādēs. Paši
veiksmīgākie tiek uzaicināti uz valsts
vēlēties vienu no trim. Tās ir:
1) vispārizglītojošā virziena vidējās posma olimpiādēm, gūstot tajās
godalgotas vietas un atzinību. Pēdējos
izglītības programma,
2) matemātikas, dabaszinību un teh- gados mūsu skolēniem vislabākie
sasniegumi ir bioloģijas, latviešu valnikas virziena programma,
3) vispārizglītojošā virziena vidējās odas un literatūras, matemātikas
izglītības programma (neklātienes valsts un atklātajās olimpiādēs.
Valkas ģimnāzijā iecienītas daapmācība).
žādas prāta spēles tādas kā zināTās visas dod iespējas pēc vidussko- šanu un prasmju konkurss «Erudīts»,
las turpināt mācības jebkurā no kurā piedalās visi 7. – 12.klašu skoaugstākajām izglītības iestādēm Lat- lēni, eseju konkursi, kas aptver davijā un ārpus tās. Programmās ir žādas tēmas.
iekļauti visi pamatmācību priekšmeti
Gan skolēni paši, gan pedagogu pakā latviešu valoda un literatūra, mudināti atsaucas dažādiem piematemātika, svešvalodas, Latvijas un dāvājumiem, kuros var papildināt un
pasaules vēsture un visi dabaszinību parādīt savas zināšanas un prasmes –
cikla mācību priekšmeti – fizika, ķī- 8. un 9.klašu skolēni ar labiem remija, bioloģija, ģeogrāfija. Skolēni zultātiem piedalās Latvenergo izapgūst ekonomikas un informātikas sludinātajā konkursā «eXperiments».
kursu. Bez šiem obligātajiem priekš- Biedrības «Creativus» organizētajā
metiem skolas izglītības programmās erudīcijas konkursā «Ko Tu zini par
ir psiholoģija, politika un tiesības.
Latviju?» pagājušajā mācību gadā taVispārizglītojošā virziena pro- gadējās 12.b klases komanda iekļuva
grammu iesakām izvēlēties skolēniem, Vidzemes piecu labāko skaitā, likuri zina, ka vēlas strādāt ar cilvēkiem teratūras cienītāji piedalās R. Blauun sabiedrību (piem., juristi, skolotāji, maņa memoriālā muzeja «Braki» un
kultūras darbinieki, komunikāciju biedrības «R.Blaumaņa kultūrvēstuzinātņu speciālisti, valodnieki, soci- riskais mantojums» organizētajā R.
ologi u.tml.) vai arī savu nākotnes Blaumaņa literārās prēmijas konprofesiju vēl meklē.
kursā.
Matemātikas, dabaszinību un tehJauniešu sabiedriskās
nikas virziena programmas apguvi
aktivitātes
rekomendējam apgūt skolēniem ar
vēlmi nākotnē darboties matemātikas,
Savu vēlmi piedalīties lēmumu pietehnikas, informātikas, dabaszinību ņemšanā un aktīvā sabiedriskajā
jomās, kļūstot, piem., par inženieri, darbībā skolēni īsteno gan skolas
programmētāju, lauksaimniecības spe- pašpārvaldē – klašu vēstnieku grupā,
ciālistu, uztura speciālistu, mediķi, gan darbojoties Valkas novada jauarhitektu, matemātikas vai da- niešu domē un tās īstenotajos projekbaszinību skolotāju, pētnieku u.tml.
tos, gan piedaloties dažādās akcijās,
Vidzemes pusē tikai Valkas ģim- nometnēs. Šajā gadā Valkas ģimnāzināzijā, mācoties vispārizglītojošā vir- jas komanda piedalījās Latvijas Uniziena programmā, ir iespējams apgūt versitātes Sociālo Zinību fakultātes
tādus īpašus mācību priekšmetus kā Socioloģijas nodaļas un Sociālo un
«Ievads skatuves mākslā» (audzēkņi politisko pētījumu institūta orgamācās radoši izpausties, tas sekmē nizētajā konkursā «Novadu spēlēs»,
savstarpējo saskarsmes prasmi), «Lie- veiksmīgi pārvarēja 1.kārtu un, pretišķā etiķete» (ieskats uzvedības, zentējot sevi 2.kārtā, ieguva 5.vietu.
dažādu komunikāciju, apģērba kul- Savukārt, 12.a klases un draugu kotūrā) un «Lielbritānijas un ASV li- manda «Walk» guva labu pieredzi un
teratūra» (paplašina redzesloku un atzinību, piedaloties kluba «Māja» –
padziļina angļu valodas zināšanas).
jaunatne vienotai Eiropai un Eiropas
Apgūstot matemātikas, dabaszinību Parlamenta atbalstītajā radošajā eruun tehnikas virziena programmu, dīcijas konkursā vidusskolēniem
skolēni padziļināti mācās priekšmetus «Mūsu Eiropa. Mūsu pirmizrāde».
«Programmēšanas pamati» un «TehĀrpusstundu dzīve skolā
niskā grafika».
Klašu ekskursijās un ģimnāzijā poVisi vidusskolēni abu mācību programmu ietvaros apgūst prasmi zi- pulārajos velopārgājienos tiek apnātniski pētniecisko darbu izstrādē ceļotas skaistākās un interesantākās
un aizstāvēšanā. Praktiskos, laborato- vietas Latvijā un Igaunijā. Pierobeža
rijas un pētnieciskos darbus audzēkņi ir Valkas iespēja.
Skolā ir aktīva sporta dzīve – treniņi
veic mūsdienīgos, moderni aprīkotos
un starpklašu turnīri volejbolā un
kabinetos.
Neklātienes programmu iesakām florbolā, gadskārtējais vingrotāju festiem, kuri uzsākuši darba dzīvi un tivāls «Vingro vesels!», rudens sporta
vēlas iegūt vidējo izglītību, ne- diena. Katru gadu pavasarī visa skola
pārtraucot darbu. Šo programmu dodas pārgājienā, kura noslēgumā
bieži izvēlas arī tie jaunieši un kopīga maltīte. Regulāri daudzi klašu
pieaugušie, kuri kādreiz dažādu ie- kolektīvi piedalās ZZ čempionātā –
meslu dēļ pārtraukuši mācības dienas konkursā par sportiskāko klasi. Ar
skolā vai profesionālās izglītības izciliem rezultātiem skolas komanda
iestādē, bet tagad vēlas iegūt atestātu startē valstī organizētajos rudens un
par vidējo izglītību, lai veiksmīgāk pavasara krosos. Šogad ģimnāzijas
varētu konkurēt darba tirgū vai jauniešu komandas piedalījās «Lāses
kauss 2012» volejbola turnīrā. Pirmā
izvēlējušies studijas augstskolā.

posma sacensībās meitenēm 3.vieta, Šī pavisam noteikti ir vērtīga pieredze
bet puiši izcīnīja 1.vietu un ieguva un lieliska mācība turpmākajai dzīvei
tiesības piedalīties finālsacensībās ikvienam skolēnam, kas pabijis Dānijā
mācīties.
Valkas ģimnāzijas jauniešiem
ir iespēja piedalītes dažādos
starptautiskos projektos. Skolēni uzņem viesus savā skolā un
mājās, kā arī paši dodas pie
sadraudzības partneriem Francijā, Polijā, Igaunijā un Lietuvā.
Valkas novada pašvaldība piedalās Eiropas Kopienas programmas «Town Twinning» sadraudzības pilsētu konferencēs.
Pēdējo divu gadu laikā kopējā
delegācijā ar pašvaldības darbiniekiem un deputātiem ģimnāzijas jaunieši ir viesojušies
Rīgā. Ģimnāzijas sportisti dažādu komandu sastāvā piedalās turnīros Vācijas pilsētā Vīzenburgā-Gunzenvolejbolā, florbolā un futbolā gan hausenā, Slovākijas pilsētā Tvrdošinā un Igaunijas pilsētā Narvā. Šajā
novadā, gan ārpus tā robežām.
Valkas ģimnāzijā darbojas dažādi vasarā konference notiks Somijā.
interešu izglītības pulciņi – elektroĢimnāzisti par sevi
nikā, vides zinībās, floristikā, sportā,
un savu skolu
mūzikā, dejā un teātra mākslā. 2010.
Labpatiktos
ģimnāziju salīdzināt ar
gada Skolu jaunatnes Dziesmu un
deju svētkos piedalījās ģimnāzijas brokastu pārslu bļodiņu, kurā sabērtautas deju kolektīvs «Vendīgs» un tas daudzas pārslas, cita par citu sajauniešu koris. Skolas telpās darbojas vādāka un īpašāka. Tāpat ir arī mūsu
dzīvē – skolā sanākuši tik daudz
autoskola «Tava skola».
atšķirīgi cilvēki, taču visi turas kopā.
Domubiedrus var atrast sev inIespējas Valkas pilsētā
teresējošos pulciņos, un tos ģimnāzija
un Valgā
Pēc stundām skolā jauniešiem Valkā piedāvā daudz un dažādus – sākot ar
garīgākiem, beidzot ar sportiskākiem.
ir iespēja apmeklēt sev interesējošas
Ikdiena aizrit strauji – starpbrīži panodarbības. Valkas Mākslas skolā
skrien pieskandinot gaiteņus smieklidarbojas studija, J.Cimzes Valkas mūem, čalošanu un draudzīgu pļāpāšanu.
zikas skolā darbojas Jelgavas Baltijas
Stundas rit pilnā sparā, visiem cītīgi
jauno mūziķu skolas mācību grupa jāmācās un jātiek līdzi, taču skolotāji
(Rokskola), kurā var apgūt ģitāras un mums ir pretimnākoši – saprot, ja gasitaminstrumentu spēli, kā arī piln- dās ko nokavēt vai vienkārši prāts
veidot dziedātprasmi. Valkas novada nav nesies uz mācīšanos. Jauki ir tas,
Bērnu – jaunatnes sporta skolā var ka skolā ir pieejami dažādi jaunumi –
nodarboties ar vieglatlētiku, šaha interaktīvās tāfeles, kuras ļoti patīk
spēli, šaušanu, futbolu un florbolu. skolēniem, dažādi jauni mācību paPilsētā aktīvi darbojas badmintona pildlīdzekļi.
klubs un volejbola klubs.
Un kur nu bez izremontētajām
Valkas novada Bērnu un jauniešu klasēm – tagad ir divtik liels prieks
centrs «Mice» nodrošina iespēju mā- mācīties, ja ir jauna, skaista klase.
cīties sporta dejas, darboties folkloras Lūk, tāda ir ģimnāzija skolēna acīm.
kopā, spēlēt teātri. Tā telpās darbojas Mīļa, jauka vietiņa, kas ietver sevī

Mēs esam pārliecināti
– mūsu skola ir vislabākā! Tāpēc kļūsti
par mūsējo, pievienojies Valkas ģimnāzijas
saimei un ieraksti savu
vārdu tās vēsturē!
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Viena no aktivitātēm projekta dienā «Veselīgs dzīvesveids»
Jauniešu birojs, savas aktivitātes plāno jauniešu dome. Namiņā notiek
mazpulcēnu nodarbības un tikšanās.
Jaunieši, kuri vēlas, var piedalīties
starptautiskajā pašpilnveides programmā AWARD.
Valkas ģimnāzijas audzēkņi ir arī
Valkas kultūras nama pašdarbības
kolektīvu dalībnieki. Pēdējā gadā
īpaši iecienīts ir jauniešu koris «Ancora». Valkas skolu audzēkņi izmanto
unikālu iespēju darboties studijā
«Joy» Valgas Kultūras centrā.

Jauniešu līdzdalība
starptautiskos projektos

Jau vairākus gadus Valkas skolēniem ir iespēja gadu vai pusgadu
dzīvot un mācīties kādā no Dānijas
skolām. Skolēnuprāt, tas ir vienreizēji,
ka skola piedāvā šādu iespēju – braukt
un izbaudīt, kā tas ir, esot prom no
mājām, mācoties citur un citā valodā.

gudru, dzīvespriecīgu un jauku saimi.
Skola ar dvēseli, jo šeit mācās labākie
skolēni, stundas pasniedz gudrākie
un jaukākie skolotāji, strādā visbrīnišķīgākie tehniskie darbinieki.
Ģimnāzijā – viegli vai grūti? Katrs
vidusskolēns pamēģina to vieglo, taču sevi cienošs ģimnāzists mēģina tikt
galā arī ar grūto. Vai varu visu paveikt
viens pats? Bieži varu, bet reizēm vajag draugu, klasesbiedru atbalstu, arī
skolotāja padomu. Un mācību stundas taču aizņem tikai pusi dienas.
Pārējais sākas un turpinās pēc tam.
Kur palika tie trīs ģimnāzijas gadi?
Tikko taču biju 10.klasē...

Informāciju sagatavoja:
Valkas ģimnāzijas administrācija,
skolēni, Valkas novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne

Priežu ģimenes stipruma un laimes noslēpums

v Sandra Pilskalne

Lūcija un Edvīns Priedes ikdienas darbus veic roku rokā
– viens otram palīdzot
vērtības palīdzēja izdzīvot, kad uz risr salta un puteņaina februāra ka tika likta dzīvība. «Lejastomēni»,
diena. Ērģemes pagasta «Ziemeļu» atrodoties dziļu mežu ielokā, bija
saimnieku Lūcijas un Edvīna piemērota vieta mežabrāļu apmetnēm.
Priežu ikdiena rit kā jau ikvienā Šī māja piedzīvoja ļoti līdzīgas silauku sētā – krāsnis kurināmas, celiņi tuācijas, kā tas ir redzams Latvijas
tīrāmi, jāgatavo vakariņas un pēc televīzijas filmā «Likteņa līdumnieki»
darba jāgaida mājās meitas ģimene. – uz kūtsaugšas sienā slēpts un ārstēts
Viss ir kā ikvienā lauku sētā un karavīrs, riskējot ar dzīvībām, uzturēti
saimē, taču šī ģimene ir ar vairākām sakari ar mežabrāļiem. Pat vēl tagad
bail iedomāties, kādu risku uzņēmās
lietām īpaša.
Lūcija un Edvīns gadu mijā nosvinēja Lūcija, kurai tobrīd bija 20 gadi. «Mani
zelta kāzas, izauklēti divi krietni bērni laikam visu mūžu kāds augstāks spēks
– meita Līga, kuras darba diena rit Val- vadījis, ka spēju izdzīvot. Divas reizes
kas bibliotēkā, un Raitis, kurš ir piedzīvoju situācijas – mani gandrīz
Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs. nošāva. Ejot mežā uz bunkuru, kur
Lūcijas mūžs ir grāmatas vērts. Ne par slēpās mans mātes brālis un vēl kāds
velti Edvīns apprecējis 10 gadus jau- cilvēks, mums bija norunāts – tuvonāku sievu un tagad, noglaužot galvu, joties bunkuram, dziedāšu «Kur tu
kurā sabiris sudrabs, mīļi teic: «Mana teci gailīti». Vienā reizē par vēlu
uzsāku dziedāt, vīri, pamanot cilvēku
Lūcija bija viens traks meitēns!»
pelēkās biksēs, bija nodomājuši, ka tas
ir mūsu pagasta poļitruks. Vēl daži soļi,
Dzīvības un brīvības cena
un es būtu nošauta. Taču tie nebija
Lūcija pasaulē nāca pirms 86 pa- vienīgie cilvēki, kurus slēpām. Vēl bija
vasariem Olgas un Eduarda Ķimenu viena vietējā un viena latgaļu meģimenē Omuļu pagasta «Lejastomē- žabrāļu grupa,» atceras Lūcija.
nos». Tā bija stipra dzimta un ģimene
– saimniecībā bija 65 hektāri zemes,
Pārnestā rācija un vēstules
vecvectēvam bija 16 bērni, bet veczem ozola saknēm
tēvam – 11. Lūcija Igaunijas pierobežā
Mācoties Rīgā kultūras darbinieku
pļavu un mežu vidū uzaugusi kā
īstens dabas bērns – ar siltu sirdi un tehnikumā, Lūciju vienoja ciešas saites
dzīves gudrību. Šīs patiesās dzīves ar kādu no pasniedzējām. Lūcija ar šo
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pasniedzēju iesaistījās ļoti riskantā
pasākumā – palīdzēja Latgales grupas
mežabrāļiem, kuri slēpās Omuļu mežos, nogādāt rāciju. Abas sievietes
aukstasinīgi šo iekārtu nogādāja no
Valgas stacijas līdz viesnīcai. Tālāko
rācijas ceļu Lūcija nezina, jo pasniedzēja, cenšoties pasargāt meiteni no
iespējamām represijām, teica – būs
labāk, ja tu mazāk zini. Lūcija bija arī
tā, kura uzturēja mežabrāļu sakarus ar
ārpasauli – nogādāja pudelē ievietotas
zīmītes zem ozola, kurš aug ceļa malā
starp Vēveriem un Dakstiem. Parasti
meitene uz šo ozolu brauca ar velosipēdu, taču kādā drēgnā un lietainā
diena, tēvs ieteica, lai jāj ar zirgu. «Toreiz, jājot ar zirgu, un pirmo reizi, kad
bija norunāta satikšanās ar kādu svešu
vīrieti, ar kuru vienojāmies rakt vēstules zem ozola, biju ļoti nobijusies.
Tēloju, ka groziņā lasu meža zemenes,
bet patiesībā aiz bailēm trīcēju, kad no
egļu pudura iznāca liela auguma svešs
vīrietis,» stāsta Lūcija. Viņa teic, ka
vienmēr paliks atmiņā vakars, kad
pēdējo reizi satika Latgales grupas
mežabrāļus. «Tovakar viņi atnāca uz
mūsu mājām. Vēl tagad ausīs skan
puišu dziedātā dziesma par Latgales
ezeriem. Vīri teica – kad nonāksim
Zviedrijā, mēs jūs uzaicināsim ciemos
un Lūcijas dienā pēc zviedru tradīcijām
izvizināsim ar zirgu pa visiem Zviedrijas ceļiem. Tā nu līdz šai dienai neko
vairāk nezinu, kas ar šiem cilvēkiem
notika, iespējams, ka tika iznīcināti.
Mežabrāļiem īstos vārdus nezināju,
viņiem bija segvārdi. Vienīgais zinu,
ka no vietējās mežabrāļu grupas Vijciemā dzīvo kāds vīrs, kas toreiz tika
saukts par Krampīti.»

Pateicība un atlaišana
no darba

Pēc Kultūras tehnikuma absolvēšanas Lūcija strādāja Ērģemē par bibliotekāri. Spriganajai un enerģiskajai
meitenei darbi veicās, un drīz vien viņa saņēma Atzinības rakstu par darbu,
bet pilnīgi negaidīti nāca paziņojums
– Lūcija atlaista no darba. Drošības
dienesti bija parūpējušies par šādu
lēmumu. Taču nekad ļaunums nav bez
labuma – kādu dienu viņa aizbrauca
pie draudzenes uz Dikļiem, kur palīdzēja noorganizēt piensaimnieku vakaru. Kolhoza priekšnieks tajā vakarā
ievēroja Lūcijas darbīgumu un uzaicināja viņu par Dikļu kultūras nama
vadītāju. Pirmais darbs, pie kura viņa
ķērās, bija kora dibināšana.

Liktenīgā iepazīšanās

Tā nu, braucot ar velosipēdiem, Lūcija ar draudzeni iegriezās katrā lauku
sētā, lai uzrunātu dziedātājus. «Iebraucot Priežu ģimenes pagalmā,
saimnieks vaicāja: «Ko meitenes vēlas?» Es nebiju uz mutes kritusi un atjokoju: «Atbraucām nopietnos precību nolūkos!» Saimnieks atteica – esat
neīstā laikā – dēlu nav mājās. Pēc neilga laika rīkoju deju vakaru. Pie
skatuves runājos ar muzikantiem. Te
pēkšņi pie manis nāk gara auguma
slaids puisis un uzlūdz uz deju. Tā nu
nodejojām visu vakaru. Edvīns tovakar vēl palīdzēja visu nokārtot un
aizslēgt durvis. Man bija liels pārsteigums, ka puisis ir no mājas, kur
tēvam biju teikusi – atbraucu nopietnos precību nolūkos. Tā aizsākās mūsu
draudzība un mīlestība. Pēc gada Vecgada vakarā svinējām kāzas. Piedzima
bērni Raitis un Līga, mani uzaicināja
strādāt par ciema padomes priekšsēdētāju. Interesanti, ka dzīvē nekad
darbu neesmu lūgusi, tas vienmēr
atnācis pats. Vienmēr esmu uzaicināta
un atsaukusies, lai arī pirmā brīdī
darbs licies grūts un nezināms,» atzīst
Lūcija.

Trīs novītas ligzdas

1970. gadā Priežu ģimene atnāca
dzīvot uz Valku. Lūcija četrus gadus
nostrādāja par kultūras nama direktori, abi ar Edvīnu daudzus gadus
dziedāja korī, spēlēts arī teātris. Pēc
tam viņa bija Valkas centrālās bibliotēkas vadītāja. Pirms nepilniem 30
gadiem ģimene nopirka no radiem
māju kādā no Ērģemes pakalniem, kur
iespējams sasaukties ar radiņiem blakus mājās. Edvīns ir prasmīgs meistars
ar zelta rokām. «Viens padod dēlīti,
otrs sit. Viens padod ķieģeli, otrs mūrē
– tāda ir bijusi mūsu dzīve un mūsu
dzīves saskaņas noslēpums. Trīs ligzdas savā mūžā esam novijuši, kurās
viss pašu rokām darīts – iekārtots
dzīvoklis Dikļos, pēc tam Valkā un
tagad «Ziemeļu» māja Ērģemē,» atzīst
Lūcija. Aizejot pensijā, Lūcija vēl
septiņus gadus nostrādāja par bibliotekāri Ērģemes pamatskolā.
Tūlīt, tūlīt no bērnudārza atsteigsies
mazmeitiņa Marta, un māja tiks pielieta ar bērna čalām un smiekliem, bet
tas tikai liecina, ka ir vērts sēt, stādīt
un būvēt. Ikdienā, kopš ģimene dzīvo
«Ziemeļos», Lūcija pieraksta laika vērojumus un dažādas citas svarīgas lietas – kad kas sēts un stādīts, cik un kā
ienācies.
Dažkārt, kad mājās ir klusums, Lūcija rokās ņem mandolīnu un atmiņā
atsauc senas melodijas. Joprojām sirds
smeldz par salauzto vijoli, kas, pārnākot no bēgļu gaitām, tika atrasta pie
mājas tranšejā kopā ar dzimtas albumu. Joprojām nav iespējams aizmirst
nošautos vācu karavīrus, kas gulēja
turpat apkārt mājai uz Ēķu dzimtas
zemes, jo arī šie puiši bija kādām mātēm dēli…
Lūcijas mūžs un dzimtās zemes mīlestība ir pelnījusi valstisku novērtējumu. Ērģemieši un Omuļu meža
ieloks un pakalni var būt lepni, ka
izaudzinājuši tik stipru un drosmīgu
meiteni, kas nenodeva ne svešus, ne
savējos, stāvot aci pret aci ar
pratinātājiem Stabu ielas čekas kabinetos.
Labestība, godīgums, līdzjūtība un
sabiedrisks rosīgums – tās ir pamatvērtības, ko Lūcija un Edvīns ir
ieaudzinājuši bērnos. «Viss ir dzīvs,
pat kokam un puķei sāp – šī atziņa
man nāk līdzi no bērnības,» teic dēls
Raitis, kuram joprojām pagasta iedzīvotāji vaicā padomu kā profesionālam mediķim, ne tikai kā pagasta
pārvaldniekam.

Priežu ģimene var būt laimīga –
viņai ir stipras saknes un stipri
zari. v
Lūcija un Edvīns bija viena no 12 ģimenēm, kuras
piedalījās Valkas novada 1.Zelta pāru pasākumā

«Kas es būšu?» Edvīns vēl nenonojauš, ka dēlam
Raitim ļaudis ik dienu vaicās padomu
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Valkas novada bērnu nama raibie 18
v Līga Veinberga,
Bērnu nama «Saulīte» direktore

Ē

rģemes bērnu namā – patversmē gada
sākumā notikušas ievērojamas pārmaiņas.
Valkas novada domes deputāti šā gada
janvāra sēdē atbalstīja iestādes kolektīva
vēlēšanos mainīt iestādes nosaukumu, kas
jau ir piereģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā,
un tagad bērnu nama – patversmes oficiālais
nosaukums ir Valkas novada bērnu nams
«Saulīte».
Šis patiešām saulainais notikums saistās ar
vēl vienu skaistu pasākumu – bērnu nams
pavisam drīz sasniegs pilngadību un 9.martā

svinēs savu 18.dzimšanas dienu. Svētku sagatavošanā aktīvi piedalās brīvdienās no
skolām sabraukušie jaunieši, jo ir iecere
šajā reizē izveidot ne tikai atskatu uz noieto ceļa posmu fotogalerijās, bet arī izstādīt
dažādos pulciņos tapušos bērnu darbus un
apkopot sportiskos sasniegumus. Pasākums
norisināsies ar devīzi «Mani raibie 18»,
kurā aicināsim pašus bērnus, dibinātājus un
visilglaicīgākos darbiniekus no bagātā atmiņu klāsta izcelt dienas gaismā spilgtākos
brīžus. Ciemos gaidām gan tos, kuri lemj par
mūsu ikdienu, gan tuvākos kaimiņus, gan
draugus. v

Bērnu nama darbinieki cenšas ielikt sirdi un izdomu, lai audzēkņu
ikdienu un svētkus padarītu krāsainākus

Veiksmīgi startē Jaunatnes
ziemas olimpiādē

v Juris Kalniņš,
Vijciema pagasta sporta metodiķis

10. un 11.februārī Ērgļos notika astoņpadsmitā Latvijas Jaunatnes ziemas

olimpiāde. Tajā piedalījās 134 skolu komandas no 41 pašvaldības, pavisam 1150
dalībnieki. Valkas novadu pārstāvēja Vijciema pamatskolas skolēni un viens Valkas
ģimnāzijas skolnieks.
Vijciema pamatskolas skolēni regulāri ir
piedalījušies šajās olimpiādēs un izcīnījuši
daudz medaļu. Šogad neizdevās izveidot
hokeja komandu, jo vecākajās klasēs ir
neliels zēnu skaits, kā arī laika apstākļu
dēļ nevarējām pilnvērtīgi sagatavoties, lai

spētu cīnīties ar Rīgas un citām spēcīgām
komandām.
Uz Ērgļiem no Vijciema devās septiņi
slidotāji. Visi cīnījās labi, bet līdz medaļām
nedaudz pietrūka. Šogad sagadījās, ka
mūsējiem sanāca cīnīties pat ar divus gadus vecākiem dalībniekiem. Cerams, ka
gūtā pieredze noderēs cīņā par medaļām
nākamajās olimpiādēs.
Labākos rezultātus no vijciemiešiem sasniedza Eva Melbārde 6. v. – 333 m un 6. v.
– 500 m, Gintars Hāns 5. v. – 333 m un 5.v. –
800 m, Kristiāns Kalniņš 9. v. – 333 m un 7.v.
– 800 m, Artis Ozoliņš 8.v. – 500 m, Valkas
ģimnāzija Roberts Krūkliņš 8.v. – 800 m. v

ZELTA
KĀZAS UN
PAVASARA
KĀZAS!
v Māra Zeltiņa,
Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

P

ērn Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa, aizsākot veidot
jaunu tradīciju, jūlijā organizēja svētkus tiem 12 pāriem, kas
atzīmēja zelta kāzu jubileju.
Ar romantisku gaisotni un muzikāliem sniegumiem kāzu
noskaņās gribējām sagādāt īpašu prieku cilvēkiem, kas ar
savu stāžu ģimenes dzīvē ir piemērs attiecību dziļumam un
sirdsgudrībai. Vai tad vislabākie svētki nav tie, kad kāds cits tos
ir sarūpējis un uzdāvinājis skaistas emocijas? Ceru, ka laika gaitā
mums veidosies Valkas novada spēcīgo ģimeņu galerija, savukārt
pasākums kļūs par stabilu tradīciju!
Par šo pasākumu saņēmām labas atsauksmes, tādēļ plānojam
tādu rīkot arī šovasar – 30.jūnijā. Lai šī diena patiesi pārvērstos
par svētkiem, pārus ar savu uzstāšanos priecēs mūziķi, būs arī
šampanietis un torte! Atgādinām, ka dalība pasākumā - bez
maksas!
ZELTA PĀRUS, KAM SKAISTAIS NOTIKUMS GAIDĀMS
UN ATZĪMĒJAMS ŠAJĀ – 2012.GADĀ, AICINĀM ATSAUKTIES LĪDZ MAIJA BEIGĀM!
Mēs esam ieinteresēti gan apzināt savas stiprās ģimenes,
priecāties par katru Valkas novadā dzimušo un reģistrēto bērniņu,
gan veidot un uzturēt jaunas tradīcijas, kas nostiprinoties kļūs
mīļas un nepieciešamas. Šogad esam iecerējuši jaunumu - par
godu Starptautiskajai ģimenes dienai BEZMAKSAS SVINĪGO
LAULĪBU CEREMONIJU PAVASARĪ – 12.MAIJĀ. Jaunajiem
pāriem nebūs jāmaksā par svinīgo ceremoniju, bet tikai valsts
nodeva - pieci lati, un šī bezmaksas laulību «akcija» paredzēta
pāriem, kuri nevēlas vai nevar atļauties rīkot lielas kāzas ar
daudziem viesiem, bet šo svinīgo brīdi grib pavadīt tikai ar
saviem vedējiem un vistuvākajiem cilvēkiem. PIETEIKŠANĀS
LAULĪBU REĢISTRĀCIJAI - LĪDZ 11.APRĪLIM. v

Gūst augstus panākumus
tautasdziesmu dziedāšanas
sacensībās

v Sandra Pilskalne

J

au trešo gadu Kārķu pamatskolas skolēni skolotājas
Lienes Skruodes vadībā piedalās tautasdziesmu dziedāšanas
sacensībās «Lakstīgala». Šogad pirmo reizi Kārķu skolēni
sacensībās Cēsīs izvirzīti uz fināla pasākumu, kas notiks
9.martā Rīgā.
«Darbs ieguldīts pamatīgs. Samērā īsā laika posmā no
septembra līdz decembrim bērniem bija jāiemācās no galvas
30 tautasdziesmas, pie tam dažām ir pat piecpadsmit pantiņi!
Skolēniem gan pēc attēla, gan pēc dzirdes bija jāatpazīst tādi
mūzikas instrumenti kā vargāns, govju zvans, ģīga un vairāki citi,
jāzina tautas dziesmu vācēji, jāpārzina tautas tradīcijas, ieražas,
mīklas, sakāmvārdi, tautastērpa valkāšana. Katram kolektīvam
bija jāsagatavo prezentācija par dzimto vietu un senču tradīcijām,»
stāsta skolotāja Liene Skruode.
Konkursu vērtēja VISC mūzikas nodaļas vecākā referente Rita
Platpere, folkloras speciāliste Māra Mellēna un Cēsu mūzikas
skolotāja Elga Šķendere. Cēsīs piedalījās 17 ansambļi no Ogres,
Ikšķiles, Salacgrīvas, Alūksnes, Jaunpiebalgas, Lielvārdes,
Stalbes, Liepupes un daudz citām vietām. Uz sacensībām Rīgā
tika izvirzīti 4 kolektīvi, tajā skaitā kārķēnieši. Kārķu skolas godu
Rīgā kopā ar skolotāju Lieni Skruodi aizstāvēs Vikija Annija
Dehnika, Līga Šķudīte, Ilze Skrastiņa, Ulrika Kalniņa un Emīls.
Lai Rīga dimd un Kārķu bērniem skanīgas balsis! Zināšanas un
dziesmu bagātība, ko bērni ieguvuši gatavojoties konkursam,
būs neatņemama bagātība visam mūžam! v

Jaunieši Ērgļos veiksmīgu aizstāvāja Vijciema pagasta,
Valkas pilsētas un Valkas novada godu

Skan Valkas novada ziņas
Trešdienās plkst.14.40 Radio Skonto ēterā skan Valkas novada ziņas. Radio Skonto
Vidzeme Valkas apkārtnē skan frekvencē FM 94,6. Savukārt ceturtdienās plkst.8.00 (ar
atkārtojumu plkst.13.00) Valkas novada ziņas skan radio Super FM Valkas frekvencē
FM 88,9. v
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Tautasdziesma bērnus saliedē un bagātina dvēseles.
Liene Skruode ar Kārķu skolas komandu Cēsīs

Valkas novada mākslinieku
darbu 13.izstāde 2012.gadā

V

alkas novadpētniecības muzejs 2012.
gadā organizē Valkas
novada
mākslinieku
darbu 13.izstādi «No
mākslinieka jūtām uz
skatītāja izjūtām».
Izstādē var piedalīties jebkurā žanrā strādājoši
mākslinieki ar vienu darbu, kas līdz šim nav eksponēts.
Muzejs aicina piedalīties visus māksliniekus, kuri
dzīvo vai ir kā citādi saistīti ar bijušā Valkas rajona
teritoriju.
Lūdzam darbus iesniegt līdz 2012.gada 20.martam
Valkas novadpētniecības muzejā – Valkā, Rīgas ielā
64, darba dienās no plkst. 8.00 – 17.00.
Izstāde «No mākslinieka jūtām uz skatītāja
izjūtām» muzeja Izstāžu zālē būs atvērta no 31.marta
līdz 5.maijam.
Izstādes atklāšana paredzēta 31.martā plkst. 15.00.
Laipni lūdzam piedalīties!
Tuvāka informācija – muzeja speciāliste
Ligita Drubiņa:
tālr. 64722198, e-pasts: muzejs@valka.lv v

Sākas gatavošanās
jubilejas Robežtirgum
v Liene Bērziņa, Valkas TIB vadītāja

Sveicam apaļo
gadu jubilārus

Ir tevī Saule,
Tāpēc viss kļūst gaišs.
(O.Vācietis)

Valkas

novada pagastos!
Būt par saulesstaru dzīvē –
tas ir grūti,
taču Tevī pašā saule spīd.
(K.Apškrūma)

Ērģemes pagastā
Skaru Kreili		
Aiju Ūburgu		
Jāni Bringuli		
Elmīru Viļķinu		
Jeļenu Tulaidani
Otomāru Bērziņu
Irēnu Avotu		
Andri Lībānu		
Āriju Rogu		
Aivaru Poguli		

01.03.
01.03.
06.03
11.03.
14.03.
15.03.
18.03.
21.03.
21.03.
30.03.

Kārķu pagastā
Inesi Pētersoni		
Viliju Veinbergu
Vilni Pētersonu
Ingrīdu Galzoni

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
20.01.2012. – 26.02.2012. reģistrēti:

10 bērni: 4 meitenes (Evelīna, Nika, Linda un Liāna) un
6 zēni (Igors, Kristaps, Ričards, Vadims un divi Reiņi).

Sveicam ģimenes ar dzīvē nozīmīgu notikumu!

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

Aizvadīti mūžībā

(laikā no 20.01.2012. – 26.02.2012.
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie miršanas gadījumi)
Valentīna Buiķe			
Lilija Škutāne			
Aina Eglīte			
Jēkabs Mucenieks		
Jūlija Grehova 			
Malvīna Šaripova 		
Olga Čerņugova			
Ņina Kabaļinska			
Tarass Korčinskis			
Dzintra Karnīte			
Gunārs Klots-Cekuls		
Jānis Krauklis			
Kārlis Strazdiņš			
Valdis Barviķis			
Māra Bērziņa			
Klavdija Fedotova		
Bruno Elziņš 			

03.03.
07.03.
07.03.
15.03.

Valkas pagastā
Edgaru Krūmiņu
Tatjanu Kudrjavcevu
Genadiju Harčenko
Mudīti Mēnesi		
Ausmu Bleieri		
Antoņinu Lotvinu
Āriju Plūmīti		
Hildu Božu		
Adolfu Beču		
Antoņinu Buiko
Sergeju Kuļikovu

02.03.
04.03.
07.03
09.03.
10.03.
14.03.
16.03.
17.03.
18.03.
20.03.
27.03.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem
Valkas novada dome

Zvārtavas pagastā
Aivaru Kuisi		
Anitu Auniņu		
Tālivaldi Rubeni

T

uvojoties pavasarim, Valkas Tūrisma informācijas birojs (TIB) sāk gatavoties Lielajam Labdarības Robežtirgum, kas šogad būs desmitais, tātad
jubilejas! Kā jau ierasts, Robežtirgus norisināsies
maija pirmajā nedēļas nogalē – sestdien, 5.maijā
Valkā, Lugažu laukumā.
Visi vietējie, tuvie un tālie amatnieki, ražotāji vai
vienkārši tie, kuri vēlas parādīt un prezentēt sevi vai
kādu produktu, 5.maijā ir laipni gaidīti Valkā – pilsētā, kur sākas Latvija. Visvairāk gaidām tieši vietējos –
Valkas, Valgas un tuvākās apkārtnes tirgoties gribētājus!
Nemainīgi Robežtirgus ideja un mērķis ir labdarība,
visi tirgū iegūtie līdzekļi par tirdzniecības vietu nomu,
loteriju un labdarības desiņām tiks ziedoti kādam
konkrētam mērķim. Iepriekšējos gados līdzekļi ir ziedoti rotaļu laukuma izveidei, krēslu iegādei Bērnu un
jauniešu interešu centram. Pateicoties Labdarības
Robežtirgum, J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai ir
iegādāts akordeons un nepieciešamā tehnika, lai ik
dienu pilsētā atskaņotu J.Cimzes tautas dziesmas apdari «Teici, teici valodiņa». Līdzekļi ir novirzīti arī
pilsētas skeitparka izveidei un inventāra iegādei, Valkas pilsētas tirgus labiekārtošanai – jaunu galdu
iegādei un Valkas novada bibliotēku grāmatu krājumu
papildināšanai.
Šogad paralēli kultūras programmai un andelei tiek
plānotas dažādas aktivitātes, tā padarot svētkus vēl
ģimeniskākus.

7.03.
18.03.
28.03.

E

ksotiskās dejas (vēderdejas un
citas raksturdejas) ir ļoti dažādas.
Šo deju kustības tonizē muguras
muskuļus, stiprina saistaudus, uzlabo asinsriti, attīsta koordināciju,
sadedzina kalorijas. Šīs dejas ir ieteicamas jebkura vecuma sievietēm.
Valkas pagasta Saieta nama «Lugažu muiža» eksotisko deju grupa piedāvā iespēju apgūt dažāda
veida eksotiskās dejas. Šobrīd ir
uzsāktas nodarbības iesācēju grupai, dejotājām bez iepriekšējām iemaņām un zināšanām. Nodarbības
notiek otrdienās un ceturtdienās
plkst.18.00 Saieta namā «Lugažu
muiža». No Valkas pilsētas uz nodarbībām var nokļūt ar Valkas pagasta transportu, kas plkst.17.30
atiet no Beverīnas ielas 3.
Papildus informācija:
Visi interesenti var pieteikties pa
Valkas TIB, tel.+371 64725522, mob.tel +371 26446602, tālruni 27044619, 29350285. v

e-pasts tib@valka.lv v

Pat diena kvēlākā sev rietu līdzi nes...

Skumju brīdī esam kopā ar Māra Grūbes tuviniekiem.
Paliec sveiks!
Deju draugi Kārķos

Valkas novada dome

Iespēja apgūt
eksotiskās dejas
iesācēju grupā

(dz.1919.)
(dz.1922.)
(dz.1922.)
(dz.1923.)
(dz.1925.)
(dz.1926.)
(dz.1930.)
(dz.1932.)
(dz.1933.)
(dz.1935.)
(dz.1935.)
(dz.1939.)
(dz.1940.)
(dz.1941.)
(dz.1941.)
(dz.1942.)
(dz.1947.)

Mierkalna Tautas nama
«atdzimšana»

v Dagnija Pakalne, Mierkalna tautas nama vadītāja

J

au daudzus gadus Mierkalns ir sava vārda paudējs. Tas sastāv
no diviem vārdiem – «miers» un «kalns». Kāpēc es tā saku? Tieši
tāpēc, jo šajā namā diezgan lielu laiku valdīja klusums, tikai reti
kad kāds pasākums ieskandināja iemigušās Tautas nama sienas
– kāda teātra izrāde, kāda Kapussvētku balle, Ozolu pamatskolas
lielākie pasākumi – Ziemassvētki, Mātes diena un izlaidums. Bet
citreiz visu pārņēma klusums... Klusums, pie kā mēs zvārtavieši
jau bijām pieraduši, taču cerību nekad nezaudējām - kādā jaukā
dienā šajā namā ienāks atkal smiekli, dejas, dziesmas, bērnu
čalas...
Un tā notika! 2011.gada 30.jūlijā, pēdējās balles laikā, zvaigžņu
pilnā nakts stundā krita zvaigzne... Tieši virs mūsu galvām, tieši
tur augšā, kur melnās debesīs raugoties, mēs manījām tieši viņu
– jā, cerības piepildītu apņemšanos. Mums būs «Jauns» Tautas
nams. Kāpēc jauns? Tāpēc, ka tagad Mierkalna Tautas nams ir
pārvērties līdz nepazīšanai. Atverot ieejas durvis, pretī paveras
skaists foajē, ar mājīgu garderobi pirmajā stāvā, pa slaidajām
kāpnēm, kas ved mūs augšā, nonākam īstā sapņu valstībā!
Vietā, no kuras sākās kopējie sapņi par jaunu, skaistu zāli, par
izremontētām blakus telpām un «labierīcībām». Mēs esam lepni
- Mierkalns ir uzposies! Tagad nebūs kauns aicināt ciemiņus un
uzstāties Zvārtavas kolektīviem pašiem savās mājās. Par to jāsaka
liels paldies visiem «rūķīšiem», kas gādāja par to, lai mūsu sapņi
piepildās: Valkas novada domes priekšsēdētājam Kārlim Albergam, SIA «Valkas būvnieks» kolektīvam, Sarmītei Spuldzeniecei,
Raitim Priedem un visiem, visiem, kas palīdzēja. v

«Brīnumzālīte» Valkas pagasta saieta namā «Lugažu muižā»

Valkas pagasta saieta namā «Lugažu muižā»
9.martā 19.00 tiks rādīts Rūdolfa Blaumaņa
dramatizējums «Brīnumzālīte», ko izrādīs Valkas
pagasta amatierteātris. Galvenajās lomās Uģis Lācis
un Zane Andiņa.
«Brīnumzālīte» ir viens no Rūdolfa Blaumaņa
stāstiem. Režisorei, stāstu dramatizējot, ir tapusi
izrāde, kurā atspoguļojas turīga vecpuiša īstās
mīlestības meklējums starp daudzajām sēnalām.
Dramatizējuma tēma ir apspēlēta ar humoru, bet

tajā pašā laikā ar mazu ironisku piedevu, kas atklāj
kādi ir patiesie cilvēka nodomi, ja otrs cilvēks kļūst
kurlāks.
Izrādes galvenais varonis Viļņu Jānis ir ciema
turīgākais un iekārojamākais vecpuisis, kurš pēc
paša inscenēta negadījuma baznīcas tornī it kā kļūst
kurls, tādējādi muļķodams ciema meitas, lai tās
atklātu savus patiesos precību nodomus ar turīgo
saimnieku.
Izrādes režisore ir Evija Smane, kura ir Valkas pagasta amatierteātra vadītāja. Režisores režijas kontā

ir Leldes Stumbres luga «Debilais» un Rūdolfa
Blaumaņa dramatizējums «Paradīzē».
Izrādē ieejas maksa ir Ls 1 un Ls 0,50 skolēniem
un pensionāriem. Masu mediju pārstāvji tiek
aicināti 9. martā plkst. 18.45 uz izrādi.
Papildus informācija:
Evija Smane, mob.tel. 28321419,
e-pasts: evijasmane@inbox.lv v
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Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek

2012.
Valkas pilsētas
kultūras namā
• 3.martā plkst.16.00 – XII Vidzemes jauniešu kamerorķestru
festivāls. Tā galvenais notikums
būs apvienotais orķestris koncerta noslēgumā. Programmā skanēs
gan klasiķu, gan mūsdienu autoru
skaņdarbi.
• 9.martā plkst.19.00 – grupas
«Putnu balle» un trio «PeR» koncerts «Tu esi mans draugs». Koncertā skanēs pāragri aizsaulē
aizgājušā mūziķa Mārtiņa Freimaņa komponētās dziesmas, kas
kļuvušas par neatņemamu šo grupu repertuāra sastāvdaļu. Repertuārā būs arī vēl nepubliskotas
Freimaņa dziesmas, kas radītas
tieši šiem kolektīviem. Biļetes
nopērkamas kultūras namā pie
dežuranta/kasiera katru darba dienu no plkst.9.00 – 15.00 un 17.00
– 20.00. Biļetes iegādājamas arī
Biļešu Paradīzes kasēs un www.
bilesuparadize.lv. Biļešu cenas:
Ls 5, 4, 3.
• 10.martā plkst.17.00 Valgas
(Igaunija) Kultūras un interešu
centrā – II Valkas un Valgas amatiermākslas kolektīvu draudzības
koncerts.
• 17.martā plkst.18.00 – Inga &
Normunds ar koncertu «10 gadi
uz skatuves». Albūma «Noslēpums» prezentācija. Programmā apvienotas populārākās dziesmas no līdz šim izdotajiem albumiem, kas izpelnījušās laureātu
godalgas Latvijas šlāgeraptaujā
un citas, kā arī populāras latgaliešu dziesmas un jaunu dziesmu pirmatskaņojumi. Pasākuma
laikā varēs iegādāties visus dueta

izdotos albumus. Biļetes nopērkamas kultūras namā pie dežuranta/kasiera katru darba dienu
no plkst.9.00 – 15.00 un 17.00 –
20.00. Biļešu cenas: Ls 4, 3 (skolēniem – Ls 2).
• 23.martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas
pasākumi: plkst.16.30 atceres
brīdis Lugažu stacijā, pēc tam tējas pēcpusdiena Valkas kultūras
namā
• 23.martā plkst.19.00 – Riču
ģimene ar jauno koncertprogrammu «Riči svinēs kāzas!». Kas un
kā tad īsti notiek čigānu kāzās,
joprojām daudziem ir liels noslēpums. Tas, vai kāds no Ričiem
beigu beigās apprecēsies, lai paliek noslēpums... Programmā
skanošās dziesmas būs pavisam
jaunas, neizpaliks arī dejas. Koncerta skanēs autentiska romu
kultūras mūzika. Biļetes nopērkamas kultūras namā pie dežuranta/kasiera katru darba dienu
no plkst.9.00 – 15.00 un 17.00 –
20.00. Biļešu cenas: Ls 5, 4, 3.
• 30.martā plkst.19.00 – izrāde «HENRIJS VIII Karaliskais
gambīts». Henrija VIII lomā
populārais aktieris Andris Bērziņš, karaļa sievu lomās spožas
aktrises – Lāsma Kugrēna, Aīda
Ozoliņa, Raimonda Vazdika, Indra Burkovska, Zane Burnicka,
Egija Silāre un Ruta Vītiņa. Režisors Voldemārs Šoriņš. Luga
iztirzā politiskas, sociālas un ētiskas problēmas, tajā ir smiekli,
asaras un erotika. Lēmumi, kas
maina valstu un cilvēku likteņus,
tiek pieņemti karaļa gultā... Biļetes nopērkamas kultūras namā
pie dežuranta/kasiera katru darba
dienu no plkst.9.00 – 15.00 un
17.00 – 20.00. Biļešu cenas: Ls 5,
4, 3.

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā
• No 27.februāra līdz 12.martam – izstāde «Kas akmenī reiz
iegravēts Līdz mūža galam un vēl
ilgāk Nekad nav izkaļams, ja svēts»
(Arvīds Skalbe). 1.martā dzejniekam Arvīdam Skalbem – 90.
• No 1.marta līdz 1.aprīlim
pieaugušo lasītavā – izstāde «Dānija – Eiropas Savienības prezidējošā valsts».
• No 7.līdz 31.martam – izstāde
«Sievietes fotomirklis». Ja Dievs
ir izveidojis kaut ko labāku par
sievieti, tad viņš to paturējis pie

sevis (Pablo Pikaso).
• 21.martā plkst.18.00 – tematisks pasākums «Saruna par dabas ritmiem un zaļu dzīvošanu».
Tikšanās ar Māru Zeltiņu. Ieeja –
bez maksas.

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā
• No 1.līdz 31.martam – izstāde
«Pasaule t@vā bibliotēkā: Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts.
Kanaimas Nacionālais parks».
• No 5.līdz 16.martam – izstāde
«11.martā grafiķei, māksliniecei
Ilonai Ceipei – 75».
• No 12.līdz 23.martam – izstāde
«Sīki, melni burtiņi rindā stājas…
Atnāks bērni un jau drīz Burtus
kopā salasīs». 14.martā dzejniekam
Imantam Lasmanim – 75.
• No 12.līdz 22.martam – izstāde, zīmējumu konkurss, krustvārdu mīkla par pavasari.
• 23.martā – tematiska pēcpusdiena «Silti glāsta saules stari,
Sveiksim atkal pavasari!» (P.Sils),
konkursantu apbalvošana.

Jāņa Cimzes Valkas
Mūzikas skolā
• Trešdienās, plkst.17.30 – koncertu cikls «Muzikālās trešdienas»:
7.martā – skolotājas Liesmas
Freibergas klases audzēkņi,
21.martā – skolotāja Gunta Freiberga klases audzēkņi,
28.martā – skolotājas Nadeždas
Taņicinas klases audzēkņi,
4.aprīlī – E.Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņi.

Valkas ģimnāzijas
sporta hallē
• 17.martā plkst.10.00 – Valkas
novada balvu izcīņas sacensības
šautriņu mešanā.
• 17.martā plkst.10.00 - Valkas
novada balvu izcīņas sacensības
badmintonā.
• 24.un 25.martā – Valkas novada un Valkas badmintona kluba
«Lotos» atklātais Starptautiskais
pāru čempionāts badmintonā.

Valkas novadpētniecības
muzejā

• Līdz 25.martam – izstāde
«TEKSTILS LV», kas veltīta
Latvijas Mākslas akadēmijas
Tekstilmākslas nodaļas 50 gadu
jubilejai. Muzeja darba laiks:

Pasākumi skolās

Valkas pamatskolā

Ērģemes pamatskolā
• 2.martā Popiela.
• 9.martā Vecvecāku diena,
• 7.martā Vecāku diena.
• 29.martā pasākums «Ziķeris». skolēnu darbu izstādes.
• 29.martā Vecāku diena.
Pavasara brīvdienas no 12.
Ozolu pamatskolā
līdz 16.martam. v
• 21.un 22.martā Atvērto durvju
diena.

Informatīvo izdevumu
Valkas pilsētā izplata Jauniešu dome

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

Valkas Mākslas skolā
• Līdz 5.martam izstāžu zālē
aplūkojama lielākā daļa no 8.
Starptautiskās bērnu un jauniešu
mākslas izstādes «Iekāp! Rīgas
mākslā» ekspozīcijas.

Valkas šaha klubā
• 17.martā plkst.11.00 – Valkas
novada čempionāts šahā «Fišera
šahs»
• 24.martā 11.00 – Valkas kauss
ātrspēlē šahā, 3.kārta.
• 31.martā plkst.11.00 – Valkas
novada čempionāts šahā «āt-rais
šahs».
• 22., 23., 24.martā – Valkas
pilsētā – gadatirgus

Ērģemes pagastā

Valkas pagastā

• 3.martā plkst.11.00 saieta
nama «Lugažu muiža» lielajā
zālē Ineses Ziņģītes veselības
nodarbība – lekcija. Lūgums iepriekš pieteikties Lugažu bibliotēkā pa tālruni 64781370 vai
mob.t. 29156895. Nodarbības
maksa Ls 2.
• 9.martā plkst. 19.00 saieta
nama «Lugažu muiža» lielajā
zālē Valkas pagasta amatierkolektīva pirmizrāde pēc R.Blaumaņa motīviem «Brīnumzālīte».
Režisore E.Smane.
• 10.martā plkst.12.00 saieta
nama «Lugažu muiža» 2.stāvā
Sieviešu dienas zolītes čempionāts.
• 10.martā plkst. 18.00 saieta
nama «Lugažu muiža» lielajā zālē
Deju studijas «Haidar» eksotisko
deju koncerts. Ieeja Ls 0,50.
• 21.martā plkst. 18.00 saieta
nama «Lugažu muiža» lielajā
zālē Valkas novada bērnu un
jauniešu interešu izglītības pulciņu koncerts «Pavasara jampadracis». Ieeja Ls 0,50.
• 23.martā plkst. 22.00 saieta
nama «Lugažu muiža» lielajā
zālē diskotēka. Ieeja Ls 1,50.
• 31.martā plkst.12.00 saieta
nama «Lugažu muiža» 2.stāvā
dambretes turnīrs.

• 9.martā plkst. 22.00 Turnas
tautas namā diskotēka «Bubble
madness» no Rīgas.
• 24.martā plkst.22.00 Turnas
tautas namā balle «Pavasara gaiVijciema pagastā
dās» spēlēs grupa «Krelles» no
Naukšēniem.
• 10.martā plkst. 19.30 hokeja
laukumā Ledus karnevāls «MisKārķu pagastā
tiskais 12.gads». Tēma – fantāzija
• 4.martā plkst. 9.00 tautas un mistika.
• 23.martā plkst. 19.00 «Mirnamā zolītes čempionāts.
• 9.martā plkst.19.00 tautas namā dzās» tematisks pasākums «NoSieviešu dienai veltīts koncert- celiet cepures pavasarim». Piedalās Jērcēnu dzejas teātris. Ieuzvedums «Mīlestība ir gaisā».
• 10.martā plkst.12.00 sporta rašanās zaļos tērpos, kustēšanās
namā Ceļojošā kausa izcīņa tau- «zaļos» ritmos, «zaļu» ēdienu un
tas bumbā sievietēm. Aicinām dzērienu degustācijas, konkurss
piedalīties komandas arī no ci- «Pavasara cepuru mode 2012».
pieteikties:
mob.t.
tiem pagastiem! Plkst.22.00 tau- Iepriekš
29386820.
tas namā balle.
• 18.martā plkst.9.00 tautas • 28.martā plkst. 10.00 «Mirdzās» Teātra dienas karnevāls
namā zolītes čempionāts.
• 23.martā plkst 13.00 pie- mazajiem. Tēma – lugu varoņi.
miņas brīdis pie Pelēkā akmens,
Zvārtavas pagastā
veltīts Golgāta ceļu gājušajiem.
Plkst 13.30 tautas namā dziesmi- • 17.martā plkst. 19.00 ainieka un represētā Valda Rogaiņa cinām visus uz Mierkalna Taukoncerts.
tas nama atklāšanu. Kopā grie• 31.martā plkst.11.00 tautas na- zīsim lentu, apbrīnosim paveikto
mā mazo dziedātāju koncerts «Cā- un ieskandināsim iemigušās
lis». Plkst. 22.00 – diskotēka.
Mierkalna telpas. Vakara balles
• Katru otrdienu plkst.16.00 – daļu pavadīsim raitā dejas solī ar
veselīga uztura kluba nodarbības. grupu «ROLISE». Ieeja brīva. v

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

Valkas ģimnāzijā

• 23.martā pasākums «Kas,
kur, kad?».
• 2.martā 11.klašu pārstāvji do- • 28.martā pasākums «Superpuisies uz Rīgu, kur Ķīpsalā notiek ka un supermeitene».
ikgadējā izstāde «Skola 2012».
• 9.martā plkst.12.00 sporta
Kārķu pamatskolā
hallē – 6.vingrošanas festivāls
•
1.martā
plkst.12.00 Valkas
«Vingro vesels!» (moto – Parādi
ģimnāzijas jauniešu teātra
man olimpiādi!).
• 21.martā plkst.17.30 nodar- K.Štrāla lugas «Kā Ziemeļmeita
bības topošajiem proģimnā- brauca puisi lūkoties» izrāde.
zistiem (vada 10.klašu sko- • 7. un 8.martā Atvērto durvju diena. Vecāki aicināti pielēni).
• 28.martā plkst.9.00 konkurss dalīties mācību stundās.
«Erudīts» visām ģimnāzijas • 8.martā pulksten 12.00 veklasēm (ar stratēģisko spēļu un cāku sapulce. Lektore skolas
komandu saliedēšanas prasmju psiholoģe Ina Nagle «Bērnu
neirozes un pārtikas e-vielu
apgūšanu).
ietekme uz bērnu attīstību».

pirmdienās – piektdienās no
plkst.10.00 – 17.00, sestdienās no
plkst.10.00 – 16.00. Ieejas maksa
Ls 0,50 (pensionāriem, studentiem
un skolēniem Ls 0,20).
• 31.martā plkst.15.00 - Valkas
novada mākslinieku darbu 13.
izstādes «No mākslinieka jūtām
uz skatītāja izjūtām» atklāšana.

Valkā muzicēs 150 jauniešu liels orķestris
v Guntis Freibergs,
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktors

3.

martā plkst.16.00 Valkas pilsētas kultūras namā notiks XII Vidzemes jauniešu
kamerorķestru festivāls. Šis festivāls ir «ceļojošs» un notiek tajās pilsētās, no kurām ir
orķestri. Līdz šim festivāls ir noticis Cēsīs,
Madonā, Ogrē, Valmierā, Siguldā un Lēdurgā – vairākās pilsētās jau divas reizes. Valkā
gan pagaidām vēl nav orķestra, bet festivālā
plāno piedalīties Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis. Iespējams,
ka tieši šis festivāls kļūs par pamudinājumu
orķestra izveidei Valkā, kā tas jau ir noticis
vairākās citās skolās.
Kamerorķestru festivāls aizsākās 2000.
gadā Cēsīs, kur muzicēja Cēsu, Valmieras,

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

Madonas un Ogres orķestri. Vairāki orķestri
festivālam ir pievienojušies vienu vai vairākus gadus. 2011.gadā festivālā piedalījās 6
orķestri. No kādreizējā Rīgas rajona orķestra
ir izveidojušies vairāki patstāvīgi orķestri.
XII Vidzemes jauniešu kamerorķestru festivālā katrs orķestris atskaņos 15 minūšu
programmu atsevišķi, bet festivāla galvenais
notikums būs apvienotais orķestris koncerta
noslēgumā. Programmā skanēs gan klasiķu,
gan mūsdienu autoru skaņdarbi.
Vidzemes jauniešu kamerorķestru festivāls
ir kļuvis par tradicionālu pasākumu un ir
vienīgais šāda veida pasākums Latvijā, tāpēc
visi interesenti tiek laipni aicināti izbaudīt
grandioza jauniešu simfoniskā orķestra sniegumu. v

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

Datorgrafika: Arnis Ozoliņš;
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»

