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iezvana atvadas no skolas un
jauna dzīves ceļa sākumu

Kārķu pamatskolā tradicionāli
katra klase bija sagatavojusi īpašus
sveicienus un dāvanas absolventiem – zelta zivtiņas, zelta ābolus,
vēdekļus, taču pats galvenais –
mīļus vārdus un pašu sacerētas
dziesmas.
Šobrīd ir eksāmenu laiks, kas ir
emocionāls un pārdzīvojumu pilns
ne tikai absolventiem, bet arī viņu
ģimenēm un draugiem. Vēlam
veiksmi! Jauniešiem atliek paļauties uz skolas laikā krātajām
zināšanām, intuīciju, reizēm arī
varbūt uz laimītēm ceriņu ziedos
un zelta zivtiņu, kas īstajā brīdī
iečukstēs ausī īstos vārdus! Lai
viss izdodas! v
Sandra Pilskalne

Sveika, mīļa skola! Dodamies dzīvē!

18.

maijā visās Valkas novada skolās notika Pēdējā zvana
pasākumi. Šogad novadā kopā ir
67 devīto klašu un 70 divpadsmito klašu absolventi. Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skola savus
12 abiturientus jau 19.maijā ir
izvadījusi pasaulē.
Ar katru gadu visās mācību
iestādēs Pēdējā zvana pasākumi
kļūst arvien atraktīvāki un daudzveidīgāki. Šogad Valkas ģimnāzisti
pārsteidza ar izdomu visu pilsētu
– absolventi pušķotās mašīnās
brauca goda apli pa Valkas ielām.
Pēc tam notika Klašu stundas. 12.c
klases audzinātāja bija audzēkņiem sagādājusi īpašu pārsteigumu – stunda notika bērnudārzā.
Skolas direktore Lilita Kreicberga
atzīst, ka pasākums izdevies brīnišķīgi un domājams, ka izbrauciens ar pušķotām mašīnām Pēdējā
zvana dienā droši vien turpmāk
būs kā tradīcija.
Valkas un Ērģemes pamatskolā
šī diena bija īpaši sirsnīgā gaisotnē
– skolās notika Mīļuma stunda.
«1.septembrī devītklasnieki zālē
ieveda pirmklasniekus, tagad
bija otrādi – pirmklasnieki zālē
ieveda devītās klases absolventus.
Pasākums bija ļoti jauks. Jaunieši
skaisti saposušies. Daudziem puišiem Pēdējā zvanā uzvalki ir pirmo
reizi mūžā. Šādi tērpi jauniešus
pārvērš un rada īpašu noskaņu,»
stāsta Valkas pamatskolas direktore Nadežda Možarova.
Ērģemes un Ozolu pamatskolā
absolventi Pēdējā zvana dienā pie
skolas iestādīja krāšņumaugus –
Ērģemes skolas rododendru audze papildināta ar jaunu stādījumu, bet pie Ozolu pamatskolas
augs krūms ar koši sarkaniem ziediem – pirakanta.
Vijciema pamatskolā 8.klases
skolēni devītajiem bija sagatavojuši atraktīvus pārbaudījumus, kuri
bija atrodami piepūstajos balonos.
«Pasākums notika ceriņu laikā,
zālē šī ziedu smarža radīja svētku
gaisotni,» priecājas Vijciema pamatskolas direktore Aīda Vītola.

Mūzika dvēselei spārnus dod. Jāņa Cimzes Valkas mūzikas
skolas absolventi iegūst pirmo mūzikas izglītības diplomu

Kārķu pamatskolas absolvēšana –
pirmais pakāpiens dzīvē

Valkas pamatskolas absolventi vienojas dziesmā
pirmajai skolai, skolotājiem un skolasbiedriem

Vai Mīļuma stundā dāvātās cepures palīdzēs
ērģemiešiem eksāmenos rast pareizās atbildes?

Vijciemieši eksāmeniem sagatavojušies godam – astotā
klase devītos kronējusi kā galvenos eksāmenu licējus skolā

Valkas novada domes 26.aprīļa
sēdē pieņemtie lēmumi
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• Atbalstīt Valkas pagasta Sēļu ciema «Mājas
Nr.20» iedzīvotāju grupas izstrādāto projekta
iesniegumu biedrības «Lauku partnerība Ziemeļgauja» projektu konkursam «Sabiedrība ar
dvēseli». Projekta kopējās izmaksas Ls 540. Pēc
projekta atbalstīšanas biedrībā «Lauku partnerība Ziemeļgauja», Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 50% apmērā t.i. Ls 270
(ar PVN).
• Norakstīt automašīnu AUDI 100 (valsts reģistrācijas Nr. DD5450).
• Izsniegt 2012.gada 1.septembrī katram Valkas novada izglītības iestāžu 1.klases skolēnam dāvanu karti kancelejas preču iegādei Ls
10 vērtībā.
• Sniegt galvojumu SIA «Valkas Namsaimnieks», kurā pašvaldībai pieder 100% kapitāldaļas, projekta «Siltumtīklu savienojumu izbūve centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Valkā. Siltumtīklu savienojums Valkā starp «Rūjienas» un «Raiņa»
ielas katlumājām, atzars uz Rūjienas ielas Nr.3
ēku kompleksu, atzars uz Valkas pamatskolu»
realizācijai Ls 576 230 uz 20 gadiem ar atlikto
maksājumu 2 gadiem komercbankā ar tās noteikto procenta likmi.
• Iznomāt neapbūvētus zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 9492 007 0136, platība 2,6
ha un 9492 007 0138, platība 1,3 ha, Valkas novada Vijciema pagastā, rīkojot atklātu, mutisku
izsoli. Apstiprināt iepriekšminēto zemes gabalu nomas tiesību Izsoles noteikumus un noteikt
izsoles sākumcenu – Ls 10,63. Izsoles organizēšanu uzdot rīkot Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai. Noteikt izsoles laiku – 2012.gada 15.maijs plkst. 9.30.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 «Par
sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās» organizēšanu un saņemšanas kārtību Valkas novadā».
• Apstiprināt pasākumā «Valkas novada svētki» 2012.gada 2.jūnijā Ērģemes pagasta Turnā,
vienas tirdzniecības vietas cenu (bez PVN):
– tirdzniecībai ar pārtikas precēm (plaša patēriņa pārtikas preces) – Ls 5,74 par vienu vietu;
– tirdzniecībai ar zemnieku un individuālo ražotāju pašu ražotas pārtikas precēm – Ls 1,64
par vienu vietu;
– tirdzniecībai ar atspirdzinošiem bezalkoholiskiem dzērieniem, saldējumu, cukura vati –
Ls 4,92 par vienu vietu;
– tirdzniecībai ar daiļamatniecības un amatniecības izstrādājumiem – Ls 1,64 par vienu vietu;
– par dažāda veida atrakciju izvietošanu – Ls
4,10 par vienu vietu.
• Atļaut no Valkas novada ziedojumu kontā ieskaitītās naudas Ls 151,85 izlietot, lai apmaksātu rēķinus par transporta un ēdināšanas pakalpojumiem 18 trūcīgo ģimeņu bērniem, kuri apmeklēja Lieldienu pasākumu Rīgā.
• Apstiprināt Valkas novada domes 2011.gada
bilanci.
• Apstiprināt Valkas novada domes finanšu
pārskatu ar bilances kopsummu pēc stāvokļa
uz 2011.gada 31.decembri – Ls 25 185 567 un
pārskata gada budžeta izpildi – Ls 832 675.
• Līdzfinansēt Ērģemes pagasta Neformālās
vecāku grupas «Mēs bērnībai» izstrādāto projekta iesnieguma ietvaros plānoto Ērģemes pamatskolas pirmsskolas grupu rotaļu laukuma
esošo koka un metāla konstrukciju atjaunošanu un rotaļu vilciena, atsperu šūpoļu un līdzsvara baļķa uzstādīšanu 500 EUR apjomā, ja
projekts tiks atbalstīts «Sabiedrība ar dvēseli»
2012.gada projektu konkursa ietvaros, kuru organizē biedrība «Lauku partnerība Ziemeļgauja», sadarbībā ar Nīderlandes «Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij» fondu. Projekta kopējais finansējums 1000 EUR.
• Slēgt zemes patapinājuma līgumu ar biedrību «Biedrība «Ērģemes bruņinieku pils»» par
zemesgabala «Ērģemes pils», kas atrodas Ērģemes pagastā, Valkas novadā, 4,87 ha kopplatībā ar kadastra Nr. 9452 008 0360, nodošanu
bezmaksas lietošanā t.i. pilsdrupu konservācijas, renovācijas, pieguļošo teritoriju labiekārtošanas darbu veikšanai un tematisko pasākumu
organizēšanai līdz 31.12.2032.
• Izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu
«Gaišāk, ērtāk, skanīgāk» Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.
gadam pasākumam. Kopējās projekta izmaksas Ls 20 848,46. Projekta attiecināmās izmaksas Ls 17 088,90, tai skaitā Eiropas Savienības
līdzfinansējums Ls 15 380,01 vai 90% no projekta attiecināmām izmaksām, Valkas novada domes līdzfinansējums Ls 1708,89 vai 10% un 22%
PVN Ls 3759,56. v

Priecīgas ziņas no Dzimtsarakstu nodaļas
V

alkas novada Dzimtsarakstu nodaļa šogad
pirmo reizi rīkoja «akciju» – par godu Starptautiskajai ģimenes dienai
BEZMAKSAS SVINĪGO
LAULĪBU CEREMONIJU PAVASARĪ – 12.MAIJĀ. Jaunajiem pāriem nebija jāmaksā par svinīgo
ceremoniju, tikai valsts
nodeva – pieci lati.
Priecājamies, jo šo iespēju izmantoja 5 pāri.
Visi mūsu pāri jau bija īstas ģimenītes – ar esošiem
un gaidāmiem bērniņiem, tādēļ, manuprāt,
ļoti labi, ka noformēta tika arī attiecību juridiskā
puse. Paldies Valkas novada domei, kas mūsu
novada jaunās ģimenes
Anete un Edgars Rukmaņi ir viena no piecām ģimenēm Valkas novadā,
sveica ar dāvanu kartēm
kuras izvēlējās 12.maiju kā savu laulību dienu
Ls 25 vērtībā. Uzskatu,
«akcija» izdevās un tādu
noteikti atkārtosim arī nākamgad! Šo iespēju izmantoja arī, piemēram, jaunā ģimenīte Anete un Edgars
Rukmaņi. «Esam kopā jau trīs gadus. Bijām plānojuši attiecības reģistrēt juridiski, tā kā šī akcija sakrita
arī ar ģimenes dienu, domājām – ļoti piemērots laiks
laulībām,» stāsta Anete un Edgars par izvēlēto kāzu
datumu.
Lai padarītu ērtāku un jaukāku dzimšanas reģistrācijas brīdi dzimtsarakstu nodaļā, esam iegādājušies pītu šūpulīti. Tagad vecākiem, kuri pie mums ierodas ar mazuli, bērniņš vairs nav jāliek uz galda vai
krēsliem! Kamēr vecāki piereģistrē bērniņa dzimšanu, mazais mierīgi guļ skaistajā šūpulītī!
Saskaņā ar Valkas novada domes pieņemtajiem
saistošajiem noteikumiem «Par materiālo pabalstu
jaundzimušo bērnu vecākiem» aicinu pie mums –
Dzimtsarakstu nodaļā vēlreiz iegriezties šajā – 2012.
gadā dzimušo bērnu vecākus, kuri vēl nav aizpildījuši iesniegumu pabalsta saņemšanai. Šajā gadā dzimušo bērnu vecākiem dāvinām grāmatu «Mūsu
bērns»! v
Māra Zeltiņa
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāj
Kamēr vecāki Sarmīte un Mārtiņš Sausiņi
kārto meitiņas reģistrācijas dokumentus,
Jolanta saldi guļ Dzimtsarakstu nodaļas šūpulī
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Pieredze, kas lieti noderēs

ekur nav tik labi kā mājās, taču ik pa laikam, lai gūtu jaunas ierosmes, idejas un pieredzi
ir vērts palūkoties, kā klājas kaimiņiem. Tieši ar
šādu mērķi no 15. līdz 17.maijam Valkas novada
domes un Valgas apriņķa valdes kopīgi organizēja pieredzes apmaiņas vizīti uz Druskininkai un Anikšķai pašvaldībām Lietuvā.
Lai mēs noturētos un pasaules procesos nepazustu, Baltijas valstīm jāturas kopā – šāda atziņa
izskanēja gan formālās, gan neformālās sarunās.
Druskininkai padomju gados bija pazīstams
kūrorts, bet 20.gadsimta beigās pašvaldībai finansiāli bija ļoti smags laiks. 2000.gadā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā pašvaldība apvienojās ar 2 pagastu teritorijām un
pašvaldības mēra Ričarda Malinauskas vadībā
uzsāka aktīvi piesaistīt valsts, ārvalstu un privātās
investīcijas. Rezultātā Druskininki, kas atrodas
Baltkrievijas un Polijas pierobežā, ir kļuvusi par
pilsētu, uz kuru no Viļņas, nevis otrādi, brauc
darbaspēks. Šobrīd pilsēta vienlaicīgi spēj uzņemt
viesnīcās 7,5 tūkstošus viesus. Pašvaldības attīstības
programmā galvenais mērķis ir noturēt un palielināt
tūristu skaitu.
Valkas un Valgas delegācijai ļoti interesanti bija
apskatīt un izzināt veiksmīgu pašvaldības un privātās
partnerības piemēru – Sniega arēnas izbūvi, kas ir
unikāla slēpšanas trase zem jumta un izmantojama
jebkuros laika apstākļos. Vērtīgas ierosmes brauciena dalībniekiem radās aplūkojot rekonstruēto bijušo
dzelzceļa staciju, kurā ierīkots Tūrisma un biznesa
centrs, izveidots kempings. Uz Druskininkiem padomju gados bija iespējams aizbraukt ar vilcienu,
taču tagad vilciena satiksme likvidēta, jo divās vietās
sliedes veda caur Baltkrieviju.

Valgas apriņķa vadība un Valkas novada domes
deputāte Mārīte Magone aizrautīgi priecājas par
Druskininkai pilsētas muzikālo strūklaku
Lietuviešu kolēģi mums sagādāja īpašu emocionālu
pārsteigumu – demonstrēja jauno muzikālo strūklaku, kuras atklāšana notiks tikai šajā nedēļā. Bagātīgie ziedu raksti parkos un skvēros, mazās arhitektoniskās formas un sakoptība uzrunā ikvienu
ceļotāju un sirds liek atgriezties.
Vērtīga pieredzes apmaiņa izvērtās arī Antišķai
pašvaldībā, kur Valkas, Valgas un Antišķu mēri pastāstīja par projektiem, kas tiek realizēti visās šajās
teritorijās.
Iegūtā pieredze nav naudā sarēķināma, ikviena
pozitīva doma, kas paņemta līdzi no kaimiņu zemes,
dos spēku ikdienai un vedīs uz attīstību. v
Sandra Pilskalne

Futbola turnīrs «Green
Finess Factory Cup»

29.aprīlī

Valkas novada
jaunie futbolisti viesojās Ķekavā, kur piedalījās starptautiskā
turnīrā «Green Fitness Factory
Cup». Turnīrs risinās Ķekavā un
notiek astoņās vecuma grupās.
Valcēnieši piedalījās divās vecuma grupās.
Pirmie laukumā devās jaunākās grupas audzēkņi, pretinieki
bija SK Babīte. Rīdzinieki bija
daudz kustīgāki, rezultātā tika
piedzīvots zaudējums 0:3. Nākamie pretinieki FK Auda komanda. Spēle aizritēja ar Audas
pārsvaru, tomēr vārtus viņi nespēja gūt, jo lieliski nospēlējām
aizsardzībā. Grupas pēdējā spēlē
pretinieks labi zināms – FC Elva.
Šoreiz spēle ritēja galvenokārt
igauņu laukuma pusē. Teritoriālais pārsvars tika realizēts 2:0.
Šī uzvara deva iespēju cīnīties
par augstākām vietām. Ceturtdaļfinālā pretinieki bija FK Kauguri. Puikas pēc uzvaras pār
igauņiem bija sajutuši uzvaras
garšu un kauguriešiem neatstāja
nekādas cerības. Uzvara ar 2:0.
Pusfinālā spēle ar FK Baltika –
komandu, kura nebija zaudējusi
nevienu spēli un nebija ielaidusi
nevienus vārtus. Spēle bija līdzvērtīga, vienā uzbrukumā guvām
vārtus. Tomēr nosargāt uzvaru
neizdevās, pretinieki dažas minūtes pirms spēles beigām izlīdzināja rezultātu. Pēc spēles 9
metru sitienos meistarīgāki izrādījās rīdzinieki. Mūs gaidīja
spēle par trešo vietu, pretinieks
labi zināms, SK Babīte, ar kuru šo
turnīru iesākām. Diemžēl mūsu
spēki bija izsīkuši un rezultāts 2:0
SK Babītes labā. Arī izcīnītā 4.
vieta ir labs panākums, jo daudziem šis bija pirmais turnīrs.
Tad laukumā devās U-10 futbolisti. Pirmie pretinieki FK Aiz-

kraukle. Spēle aizritēja ar valcēniešu pārsvaru. Tika izveidoti
daudzi vārtu gūšanas momenti,
bet ieraidīt bumbu pretinieka
vārtos nespējām. Spēle beidzās
0:0. Nākamā spēle ar Rīgas Dinamo. Pretiniekam jau komandas nosaukums deva pārsvaru.
Kaut arī tika piedzīvots zaudējums – 1:2, šī spēle mūsu komandai bija labākā turnīrā. Pretinieki bija ātrāki, labāk saspēlējās, mūsu komanda pretī lika cīņassparu. Pirmie rezultātu atklāja dinamieši, tomēr mūsējie izveidoja labu uzbrukumu un izlīdzināja rezultātu. Pretinieks
otreiz prata gūt vārtus, valcēnieši
nenolaida rokas un turpināja
cīnīties, tika izveidoti vārtu gūšanas momenti, diemžēl pietrūka
veiksmes un meistarības. Turpinājums turnīrā bija ļoti neveiksmīgs. Divi zaudējumi igauņu komandām JK Kalev Tallina
4:1 un FC Elva 5:0. Šajās spēlēs
futbolisti sāka aizrauties ar individuālās meistarības demonstrēšanu, kas ne pie kā laba nenoved. Turpinājumā spēle pret SUPER NOVA komandu. Valcēnieši
pārņēma inciatīvu jau no pirmajām minūtēm. Tika izspēlētas
labas kombinācijas, bet bumbu
no visizdevīgākajām situācījām
sitām garām vārtiem. Tomēr
spēles gaitā komandai sāka atgriezties pārliecība par saviem
spēkiem, spēles izskaņā pēc ļoti
skaistas izspēles tika gūti uzvaras
vārti. Turnīra pēdējā spēlē mums
izdevās viss – gan piespēles, gan
noslēdzošie sitieni. Rezultātā
pārliecinoša uzvara pār Plaviņu
DM komandu 5:0. Žēl, ka tas notika pēdējā spēlē, bet pa vidu bija
nepārliecinošs sniegums, kas
liedz iespēju cīnīties par augstākām vietām turnīrā. v
Valerijs Kriviņš

Noskaidroti Ērģemes stiprinieki

19.maijā Ērģemes pagastā notika
«Sporta spēles 2012» netradicionālos

sporta veidos. Dalībnieki startēja gan
individuāli, gan komandās. Aizraujošas
bija spēkavīru sacensības‚ «Ērģemes
stiprinieks 2012», kurās spēkos mērojās
deviņi stiprinieki.
Spēkavīri savā starpā sacentās baļķa
celšanā uz krūtīm, riepas velšanā, akmeņu
celšanā uz rampas, saiņu nešanā un traktora vilkšanā. Uzvarētāja laurus plūca
Jānis Blaubergs, otrais Sergejs Stoļarčuks,
trešais – Mārcis Krams, uz kura pleciem
bija arī sacensību organizēšana.
Netradicionālajos sporta veidos komandām bija jāsacenšas fotoorientēšanā,
jābrauc aklajā vilcienā, jāķer komētas, jāpārvieto zirnekļa tīkls, jāatmin melodija

un visbeidzot jāpārvar stafete piepūšamajās atrakcijās, kas izrādījās pamatīgs fizisks pārbaudījums. Sīvā konkurencē uzvarēja komanda «Cīsotāji». Interesantas
izvērtās arī individuālās sacensības, piemēram, lecīgākā sportista (to, kurš visaugstāk spēj uzlekt) titulu ieguva vīriešiem Jānis Tolmanis, sievietēm Ieva Zālīte.
Pasākumā bija padomāts par bērniem –
ikvienam visas dienas garumā bija iespēja
bez maksas izpriecāties piepūšamajās atrakcijās.
Ērģemiešiem joprojām sirdīs notikušo
sacensību gars un prieks, jau tagad domas
raisās, ko jaunu un neparastu izdomāt
«Sporta spēlēs 2013», uz kurām būs gaidīts ikviens Valkas un kaimiņu novada
sportists. v
Sandra Pilskalne

Mārcis Krams godam iztur pārbaudījumu pasākuma vadīšanā un traktora vilkšanā

Ziemeļu stīgas sporta sacensības Valkā

15.maijā Valkas pilsētas stadionā
notika kārtējās Ziemeļus stīgas vieglatlētikas sacensības. Tajās piedalījās 28 komandas no 10 skolām: Valkas ģimnāzija,
Ērģemes, Kārķu, Ozolu un Valkas pamatskolas no Valkas novada, Mazsalacas,
Naukšēnu un Rūjienas vidusskolas, Jeru
pamatskola no Rūjienas novada, un Ķoņu
skola (Naukšēnu novada vidusskolas
filiāle) kā arī Apes vidusskola no Apes novada.
Vieglatlēti sacentās tradicionālajās disciplīnās. Komandu kopvērtējumā visu vecumu grupās 1.vietu un kausu izcīnīja
Naukšēnu novada vidusskolas komanda.
Vidusskolu grupā 2.vieta – Valkas ģimnāzijai. Nākošajā grupā (1996. – 1997.g.
dzim.) 3.vieta – Kārķu pamatskolai, bet
jaunākajā grupā (1998. – 1999.g. dzim.) 3.

vieta – Valkas pamatskolai. Visus sacensību rezultātus var atrast www.valka.
lv sadaļā «sports» – «rezultāti un nolikumi». v
Lija Krūkliņa, Bērnu un jaunatnes
sporta skolas metodiķe.

«Ziemeļu stīga» ir reģionālās attīstības
projekts, ko 1998.gadā uzsāka četri rajoni –
Alūksnes, Limbažu, Valmieras un Valkas.
Tas paredz uzlabot un sakārtot pierobežas
ceļu tīklu, attīstīt reģionā esošo infrastruktūru, likvidēt pastāvošās disproporcijas un atpalicību dažādās saimnieciskās
uzņēmējdarbības attīstības nozarēs, līdzsvarot šo nozaru attīstības pakāpi un dzīves
apstākļu pievilcību nomales reģionā, radot
Ziemeļvidzemes iedzīvotājiem nākotnes
perspektīvas dzīvot šajā teritorijā.

Valkas novada jaunie futbolisti Ķekavā

Noslēguma tabula
U-7 komandām
1. FK Baltika
2. FK Auda
3. SK Babīte
4. Valkas nov.BJSS
5. Dinamo Rīga
6. FC Elva
7. Kauguri
8. FK Auda 06

Noslēguma tabula
U-10 komandām
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

FC Elva-1
SK Babīte
Dinamo Rīga
FC Elva-2
JK Kalev Tallina
FK Baltika
FK Auda
Aizkraukle
Valkas nov.BJSS
Plaviņu DM
Super Nova

Foto – Aldis Dubļāns
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VISU DARU ES AR PRIEKU!

2011.gada aprīlī biedrība

«Latvijas Mazpulki» sadarbībā ar
Šveices Lauku jaunatnes apvienību, Saldus novada pašvaldību
un Ķekavas novada pašvaldību
uzsāka īstenot vērienīgu projektu «Visu daru es ar prieku!», kuru
finansē Šveices Konfederācija un
Latvijas Republika no Latvijas
un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Dažādām aktivitātēm pusotra gada garumā
finansējumu piešķīris Latvijas
Sabiedrības integrācijas fonds ar
Latvijas-Šveices sadarbības programmas «NVO fonds» atbalstu.
Arī Valkas novada dome atbalsta
projektu, tajā iesaistījušies 3 seniori –
Vallija Ābele ar Kārķu mazpulku, Silvija Dorša un Jānis Lečmanis ar Valkas mazpulku.

Pieredzes apmaiņa Šveicē

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt Latvijas mazpulku un vietējo
pašvaldību ieguldījumu ekonomisko
un sociālo atšķirību samazināšanā laukos, kur iedzīvotāji, īpaši bērni un
jaunieši, pakļauti sociālās atstumtības
un nabadzības riskam. Projekts atbalsta mazpulku vadītāju un skolotāju –
senioru sadarbību ar bērniem un
jauniešiem. Pērnā gada pavasarī projekta aktīvistu grupa pieredzes apmaiņas vizītē pie Šveices Lauku jaunatnes apvienības iepazinās ar Šveices
NVO darbību sociālās atstumtības
mazināšanā bērnu, jauniešu un senioru vidū. Uzsākot projektu, 5 pieredzes bagāti mazpulku vadītāji – seniori izstrādāja apmācības programmu 12 mēnešiem 9 – 18 gadus veciem
bērniem un jauniešiem, iekļaujot tajā
dzīves un darba prasmju apguvi.
Izstrādātā apmācības programma ar
nosaukumu «Visu daru es ar prieku!»
tiek īstenota 30 pagastos Latvijā.

Mazpulku pamatprincips –
mācīties darot

Valkas mazpulks kopš septembra
darbojas ne tikai Valkā, BJC «Mice».
Pateicoties projektam, izveidojusies
otra – Valkas pagasta Lugažu ciema
bērnu un pusaudžu grupa, kuras
nodarbībām atvēlēta telpa saieta namā «Lugažu muiža».
Kopš septembra mazpulcēni krietni
pastrādājuši, jo mums patiešām patīk
īstenot mazpulku darbības pamatprincipu – mācīties darot. Tapuši
daudzi skaisti un noderīgi darbiņi:
apgleznotas krūzītes, stikla svečturīši,
vāzītes un puķu podiņi, apdrukāti
auduma maisiņi un cepurītes, gatavotas apsveikuma kartes, filca nozīmītes
un puķes, rakstāmlietu trauciņi, foto
rāmīši, maizes dēlīši, lukturīši, dekori
Ziemassvētkiem un Lieldienām, dekupēti trauku paliktņi, sveces, puķu
podiņi. Septembrī Valkas un Vijciema
vecākie mazpulcēni un Valkas ģimnāzijas 8.klase devās pārgājienā «Zelta rudens mežā». Adventes laikā
centāmies iepriecināt Valkas sociālās
aprūpes nama iemītniekus un Ērģemes bērnu nama bērnus. Lugažu
grupas mazpulcēni apmeklē arī teātra
nodarbības saieta namā. Savukārt Valkas grupas mazpulcēni piedalījās BJC
«Mice» floristikas plenērā «Ziemassvētku ziedēšana». Pateicoties labvēļu
Ineses Semjonovas, Māras Bondares
Petersenas, Venta Zālīša un pagasta
pārvaldes atbalstam, mazpulcēniem
bija iespēja Igaunijā, Monistes Lauku
muzejā piedalīties programmā «Ziemassvētki Rūķu ciemā».
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Audzē puķes, dārzeņus,
veiksmīgi piedalās konkursos

Pavasaris mazpulku dzīvē ienāk ar
ļoti nozīmīgo – individuālo un grupu
projektu pieteikumu veidošanu, izvēloties sev interesējošu tēmu. Piemēram, Elizabete vāca materiālus par
istabas puķēm, pati izaudzēja puķi un
iesaistījās «Schetelig» foto konkursā
mazpulcēniem, no firmas dāvātām
sēklām audzējot puķes un fotogrāfijās
fiksējot to augšanu. Ikgadējā dārzeņu
audzēšanas konkursā, kas šogad
veltīts sīpolu audzēšanai, piedalās
Alise. Vecākā grupa izlēma īstenot
vides projektu, lai turpinātu BJC
«Mice» apkārtnes labiekārtošanu.
Veiksmīgi piedaloties Latvijas Stādu
audzētāju biedrības konkursā «Stāds
savai skolai», ar SIA «Kokaudzētava
Baltezers» dāvanu papildinājām dekoratīvo augu dobes. Veiksmīgi
startējot biedrības «Latvijas Mazpulki» grupu projektu konkursā «Darām
kopā!», mūsu projekta grupa ieguva
finansiālu atbalstu dekoratīvu zīmējumu joslas atjaunošanai uz BJC
verandas logiem. Kokmateriālu sagādē un apstrādē saņēmām atbalstu
no SIA «Vārpas I» (vad. Ivars un
Valērijs Zalužinski) un izgatavojām
koka solu «Mices» pagalmam. Esam
priecīgi, ka mūsu idejas projekta īstenošanā atbalsta BJC «Mice» direktore Vita Kalvāne, bet amatniecības
darbus lietpratīgi vada un daudz
palīdz praktiski BJC saimnieks, seniors Jānis Lečmanis.

Daudz interesantu profesijas noslēpumu lugažnieki uzzināja, tiekoties ar
robežsardzes kinoloģi Ligitu Gailīti un viņas dresēto suni Farko

Mājas Lugažu
muižas putniem

Savu pirmo kopīgo projektu «Mājas
Lugažu muižas parka putniem» īstenot uzsākusi arī mazpulka Lugažu
grupa. Iesaistoties dažādās aktivitātēs, mazpulcēni centīsies iepazīt putnus, kas dzīvo Lugažu muižas parkā.
Zēni un meitenes ar pagasta pārvaldes saimnieka Jāņa Ozola atbalstu jau
izgatavojuši dažādus putnu būrus.
Aleksandrs Ivanovs un Dainis Zeps
palīdzēja bērniem tos izvietot muižas
parka lielajos kokos. Jaunie mazpulcēni šovasar iesaistīsies balto stārķu uzskaites veikšanā Lugažu ciemā,
ko 11.Valkas mazpulks jau vairākus
gadus īsteno, piedaloties Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldes sabiedriskā monitoringa programmā. Nesen
daudz par interesantu profesiju mazie lugažnieki uzzināja, tiekoties ar
robežsardzi – kinoloģi Ligitu Gailīti
un viņas dresēto suni Farko.

Izgatavotos putnu būrus izvieto Lugažu muižas parka lielajos kokos

Dalība Meža dienās un
gaidāmā mazpulku vasaras
nometne Kārķos

Jau trešo gadu novada mazpulcēni
ir aktīvi Kārķu Meža dienu dalībnieki.
Valcēniešiem tā kļuvusi par ļoti gaidītu aktivitāti. Šogad mūsu mazpulcēni strādāja skolas dārza stādīšanā un dižkoku kopšanā pie «Ķiršlejām», koka darbnīcā, piedalījās tradicionālajā mazpulku radošo darbu
izstādē, bet īpaši mūs aizrāva koka
auto sacīkstes. Esam lepni, ka mūsu
Edgars, startējot ar paša gatavotu un
diviem ar Jāņa Lečmaņa lielu ieguldījumu tapušiem auto, finālā bija
starp 6 labākajiem. Šobrīd projekta
«Visu daru es ar prieku!» dalībnieki
no Vidzemes jau nepacietīgi gaida,
kad tiksies vasaras nometnē «Mazpulku pieccīņa Kārķos». 19. – 22.jūnijā
Kārķos rosīsies mazpulcēni no Daugmales, Kārķiem, Pociema, Siguldas,
Strautiņiem, Valkas, Ziemeriem. Mazpulcēni nometnes laikā «izcīnīs» (tas
nozīmē – izzinās, izpaudīsies radoši,
praktiski, sportiski, mācīsies draudzīgi
darboties kopā) trīs pieccīņas. Pirmā –
«Atklājam Kārķu ģerboņa noslē-

Mazpulcēni cenšas iepriecināt Ērģemes bērnu nama iemītniekus
pumus!» – ļaus nometnes dalībniekiem iepazīt Kārķus, to nozīmīgākās
vietas, cilvēkus, tradīcijas. Otrā – «Ar
vidi uz TU!» – sadarbībā ar Dabas
aizsardzības pārvaldes darbiniekiem
un citiem zinošiem un atsaucīgiem
cilvēkiem piedzīvos Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāta dabas daudzveidības izzināšanas prieku, bet
trešajā – «Ielīgojam Vasaras saul-

griežus!» – mācīsies gaidīt, sagatavoties un svinēt Vasaras saulgriežus.
Lielisko projektu, kas mums visiem
devis daudz labu ideju un prasmju,
vidzemnieki noslēgs septembrī Pļaujas svētkos Ates muzejā. v
Silvija Dorša,
Valkas mazpulka vadītāja,
projekta dalībniece

Mācību priekšmetu olimpiādes

Viens no veidiem, kā parādīt savas skolā apgūtās

zināšanas un prasmes, ir piedalīšanās mācību priekšmetu
olimpiādēs. Taču labākos rezultātus gūst tie skolēni, kuri
paši, papildus skolas mācību saturam daudz lasa, meklē
informāciju par sev interesējošām jomām, mēģina praktiski darboties. Dalība olimpiādēs dod pieredzi rīkoties un
pieņemt īsto lēmumu, izvēlēties pareizo nestandarta
situācijas atrisinājumu.

Valkas novada skolēnu
rezultāti 2011./2012.
mācību gadā valsts
2.posma olimpiādēs
8. – 9.klašu skolēnu novada
latviešu valodas un literatūras
olimpiādē piedalījās 17 skolēni
no Kārķu pamatskolas, Ērģemes pamatskolas, Ozolu pamatskolas, Strenču novada vidusskolas, Vijciema pamatskolas, Valkas pamatskolas un Valkas ģimnāzijas. 1.vieta – Signe
Zalužinska (Valkas ģimnāzijas
8.kl.), 2.vieta – Elīza Skutāne
(Valkas ģimnāzijas 9.kl.), 3.vieta – Liene Ķaukule (Valkas ģimnāzijas 9.kl.).
11., 12.klašu skolēnu novada
latviešu valodas un literatūras
olimpiādē piedalījās 12 skolēni
no Valkas ģimnāzijas. 1.vieta –
Ieva Jaunslaviete (Valkas ģimnāzijas 11.kl.), 1.vieta – Austra
Jaunslaviete (Valkas ģimnāzijas
12.kl.), 2.vieta – Tīna Pētersone
(Valkas ģimnāzijas 11.kl.), 3.vieta – Ērika Tomiņa (Valkas ģimnāzijas 11.kl.).
9., 11. – 12.klašu skolēnu novada bioloģijas olimpiādē piedalījās 15 skolēni no Kārķu pamatskolas, Valkas ģimnāzijas,
Valkas pamatskolas un Ērģemes pamatskolas. 1.vieta – Elīza Skutāne (Valkas ģimnāzijas
9.kl.), 1.vieta – Edgars Saulgriezis (Valkas ģimnāzijas 11.kl.),
1.vieta – Austra Jaunslaviete
(Valkas ģimnāzijas 12.kl.), 2.
vieta – Jēkabs Jaunslavietis (Valkas ģimnāzijas 9.kl.), 2.vieta –
Alise Gindra (Valkas ģimnāzijas
12.kl.) 3.vieta – Nora Barviķe

(Valkas pamatskolas 9.kl.).
9. – 12.klašu skolēnu novada
fizikas olimpiādē piedalījās 15
skolēni no Valkas ģimnāzijas un
Strenču novada vidusskolas.
Atzinību ieguva Elīza Skutāne
(Valkas ģimnāzijas 9.kl.), Jēkabs
Jaunslavietis (Valkas ģimnāzijas
9.kl.), Jānis Bērtiņš (Valkas ģimnāzijas 10.kl.), Mārtiņš Beiša
(Valkas ģimnāzijas 12.kl.), Austra Jaunslaviete (Valkas ģimnāzijas 12.kl.).
10. – 12.klašu skolēnu novada
ģeogrāfijas olimpiādē piedalījās 14 skolēni no Valkas ģimnāzijas, Strenču novada vidusskolas un Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles. 1.vieta –
Jānis Zālītis (Valkas ģimnāzijas
12.kl.), atzinība – Mārtiņš Vaļģis 12.kl.
9. – 12.klašu skolēnu novada
ķīmijas olimpiādē piedalījās 9
skolēni no Valkas ģimnāzijas,
Valkas pamatskolas un Ērģemes pamatskolas. Atzinība – Jēkabs Jaunslavietis (Valkas ģimnāzijas 9.kl.).
5. – 8. klašu skolēnu novada
matemātikas olimpiādē piedalījās 27 skolēni no Ērģemes pamatskolas, Kārķu pamatskolas,
Ozolu pamatskolas, Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles,
Strenču novada vidusskolas,
Valkas ģimnāzijas un Valkas
pamatskolas. 1.vieta – Ulrika
Kalniņa (Kārķu pamatskolas 5.
kl.), 1.vieta – Jurģis Mežulis
(Valkas ģimnāzijas 7.kl.), 1.vieta – Miks Roberts Mazurs (Valkas ģimnāzijas 7.kl.), 1.vieta –

Aleksis Bašķis (Valkas pamatskolas 6.kl.), 1.vieta – Gunārs
Sīka (Valkas pamatskolas 8.kl.),
2.vieta – Ginters Juris Vehi (Ērģemes pamatskolas 7.kl.), 2.vieta Elza Zane Zirne (Kārķu pamatskolas 6.kl.), 2.vieta – Artūrs
Kriviņš (Valkas ģimnāzijas 8.
kl.), 3.vieta – Alise Bašķe (Valkas pamatskolas 5.kl.)

9. – 12.klašu skolēnu novada
matemātikas olimpiādē piedalījās 14 skolēni no Valkas ģimnāzijas, Ērģemes pamatskolas
un Strenču novada vidusskolas.
1.vieta – Elīza Skutāne (Valkas
ģimnāzijas 9.kl.), 1.vieta – Staņislavs Gruznovs (Valkas ģimnāzijas 12.kl.), 2.vieta – Mārcis
Auzāns (Valkas ģimnāzijas 12.kl.).
Atzinību ieguva Jēkabs Jaunslavietis (Valkas ģimnāzijas 9.
kl.) un Hristina Šķērsta (Valkas
ģimnāzijas 12.kl.).
12.klašu skolēnu novada vēstures olimpiādē piedalījās 8
skolēni no Valkas ģimnāzijas.
1.vieta – Mārcis Auzāns, 2.vieta
– Staņislavs Gruznovs, 3.vieta
– Dace Barviķe.
10. – 12.klašu skolēnu novada
ekonomikas olimpiādē piedalījās 3 skolēni no Valkas ģimnāzijas. 1.vieta – Jānis Zālītis.
8. – 12.klašu skolēnu novada vides projektu olimpiādē
piedalījās 2 skolēni no Kārķu
pamatskolas un Valkas ģimnāzijas. 1.vieta – Madara Krastiņa
(Kārķu pamatskolas 8.kl.).
11. – 12.klašu skolēnu novada informātikas (programmēšanas) olimpiādē piedalījās un
Atzinību ieguva Valkas ģimnāzijas 12.klases skolniece Ilze
Zalužinska.
10. – 12.klašu skolēnu novada
krievu valodas (svešvalodas)
olimpiādē piedalījās 4 skolēni
Valkas ģimnāzijas. 1.vieta –
Staņislavs Gruznovs. v

Valkas novada skolēnu rezultāti
starpnovadu olimpiādēs

6.klašu skolēnu angļu valodas olimpiādē piedalījās
16 skolēni no Valkas pamatskolas, Kārķu pamatskolas,
Strenču novada vidusskolas un Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles. 1.vieta – Elza Zana Zirne (Kārķu
pamatskola), 2.vieta – Rūdolfs Miķelsons (Valkas pamatskola), 3.vieta – Elvis Šeļevskis (Valkas pamatskola), 3.vieta – Rūta Barviķe (Valkas pamatskola), 3.vieta
– Dāvis Bergholds (Valkas pamatskola).
8. – 9.klašu skolēnu krievu valodas (svešvalodas)
olimpiādē piedalījās 20 skolēni no Ērģemes pamatskolas, Ozolu pamatskolas, Strenču novada vidusskolas,
Valkas ģimnāzijas un Valkas pamatskolas. 1.vieta –
Laura Podniece (Valkas ģimnāzijas 8.kl.), 1.vieta – Alīna
Ļaļina (Valkas ģimnāzijas 9.kl.), 1.vieta – Patrīcija
Didžus (Valkas pamatskolas 8.kl.), 1.vieta – Anastasija
Krauke (Valkas pamatskolas 8.kl.), 1.vieta – Egmārs
Jānis Timma (Valkas pamatskolas 9.kl.), 2.vieta – Jānis
Zomerovskis (Valkas pamatskolas 9.kl.), 2.vieta –
Kristīne Lielbikse (Valkas pamatskolas 9.kl.).
6. – 7.klašu skolēnu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē piedalījās 6 skolnieces no Valkas pamatskolas,
Ērģemes pamatskolas, Ozolu pamatskolas un Vijciema
pamatskolas. 1.vieta – Marija Roze (Ērģemes pamatskolas 7.kl.), 2.vieta – Samanta Zvirbule (Valkas pamatskolas 6.kl.).
6., 7.klašu skolēnu informātikas olimpiādē piedalījās
11 skolēni no Kārķu pamatskolas, Ozolu pamatskolas,
Ērģemes pamatskolas un Valkas pamatskolas. 1.vieta –
Armands Plociņš (Valkas pamatskolas 6.kl.), 2.vieta –
Ginters Juris Vehi (Ērģemes pamatskolas 7.kl.), 3.vieta –
Rūdolfs Baumanis (Ozolu pamatskolas 6.kl.). Atzinību
ieguva Mārtiņš Ķaukulis (Valkas pamatskolas 6.kl.).
8.klašu skolēnu ģeogrāfijas olimpiādē piedalījās 14
skolēni no Ērģemes pamatskolas, Kārķu pamatskolas,
Ozolu pamatskolas, Strenču novada vidusskolas, Valkas ģimnāzijas un Valkas pamatskolas. 1.vieta – Sandis
Krastiņš (Kārķu pamatskola), 2.vieta – Džineta Zariņa
(Valkas ģimnāzija), 3.vieta – Ainis Žīgurs (Valkas ģimnāzija), 3.vieta – Artūrs Kriviņš (Valkas ģimnāzija).
3.klašu skolēnu latviešu valodas un matemātikas
olimpiādē piedalījās 21 skolēns no Kārķu pamatskolas,
Ozolu pamatskolas, Strenču novada vidusskolas,
Strenču novada vidusskolas Plāņu filiāles, Valkas pamatskolas un Vijciema pamatskolas. 1.vieta – Sanda
Līva Artemjeva (Valkas pamatskola), 2.vieta – Dārta
Dace Kravaine (Kārķu pamatskola), 2.vieta – Karola
Kurpniece (Valkas pamatskola), 3.vieta – Krišjānis
Zauska (Valkas pamatskola). Atzinību ieguva Mārtiņš
Rihards Mazurs (Valkas pamatskola). v

Nāc mācīties Valkas ģimnāzijā!

Dokumentu iesniegšana mācībām Valkas ģimnāzijas 10.klasē 2012.gada
11.un 12.jūnijā. Pārrunām iepriekš pieteikties pa tel. 64707271 pie skolas
sekretāres 2012.gada 11., 12.jūnijā. Uz pārrunām jāierodas kopā ar vecākiem.
Dokumentiem jābūt iesniegtiem iepriekš vai jāņem līdzi:
• apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts,
• pase,
• iesniegums (veidlapa pie skolas sekretāres),
• medicīnas karte,
• fotogrāfija 3×4 cm, skolēna apliecība.
Dokumentu iesniegšana mācībām Valkas ģimnāzijas 7.klasē no 2012.
gada 31.maija (pie skolas sekretāres, 64707271). Iesniedzamie dokumenti:
• liecība,
• vecāku iesniegums (veidlapa pie skolas sekretāres).
Topošās 7.klases skolēnu vecāku sapulce būs 7.jūnijā plkst. 17.30. v
Gunita Gindra,
Valkas ģimnāzijas mācību pārzine

Sarūpē pārsteigumu – pārtikas
pakas un dāvanu kartes

B

iedrība «Valkas Dāmu klubs», sadarbībā ar fondu «Ziedot» un Valkas
novada domes Sociālo dienestu, līdzīgi kā Ziemassvētkos, sarūpēja
pārsteigumu – pārtikas paku un dāvanu karšu veidā 85 vientuļiem
iedzīvotājiem, kuru pensijas ir nelielas. Prieks un pārsteigums rotāja daudzu cilvēku sejas. Taču bija arī tādi, kuri nevēlējās saņemt šo dāvanu vai arī
tādi, kuri vairs nedzīvo deklarētajā dzīves vietā, bet to vietā tika atrasti citi.
Fonds «Ziedot» šos līdzekļus ir savācis no ziedotājiem, tā ka labā griba un
vēlme iepriecināt ir izgājusi caur daudzu labvēļu rokām un sirdīm. Varbūt
arī Tu vari iepriecināt savu kaimiņu vai kādu citu cilvēku, kuram ir nelieli
ienākumi un daudz izdevumu? v
Mārīte Magone, Biedrība «Valkas Dāmu klubs»

TEV MŪSU PULKĀ BŪS INTERESANTI!

IZLAIDUMI VALKAS NOVADA
MĀCĪBU IESTĀDĒS

2.jūnijā plkst. 14.00 Valkas Mākslas skolā absolventu izlaidums.
8.jūnijā plkst. 19.00 Ērģemes pamatskolas 9.klases izlaidums.
8.jūnijā plkst. 19.00 Ozolu pamatskolas 9.klases izlaidums.
9.jūnijā plkst. 13.00 Valkas ģimnāzijas 9.klases izlaidums.
9.jūnijā plkst. 14.00 Valkas pamatskolas 9.klases izlaidums.
9.jūnijā plkst. 17.00 Vijciema pamatskolas 9.klases izlaidums.
9.jūnijā plkst. 19.00 Kārķu pamatskolas 9.klases izlaidums.
22.jūnijā plkst. 16.00 – 12.a klasei, plkst. 18.00 – 12.c klasei,
plkst. 20.00 – 12.b klasei Valkas ģimnāzijas izlaidumi.
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Amats liek mācīties

T

rešo gadu Valkas novada
Izglītības pārvaldi vada Dzintra
Auzāne. Vai kādreiz Dzintras
tētis klētnieks Antons Auzāns,
pārskatot graudu apcirkņus Sausnējas pagastā, varēja iedomāties,
ka viņa meita Dzintra būs atbildīga par izglītības «apcirkņiem» Valkas novadā un arī viņa
divi dēli būs pedagogi? To, ka
Dzintra ieņems atbildīgu amatu
novada mērogā, droši vien nedomāja meitene ar garo bizi no
mazās lauku skoliņas. Dzīve pati
ir piespēlējusi situācijas un līdzcilvēki novērtējuši viņas darbu.
Noslēdzoties mācību gadam, Izglītības pārvaldei darba pilnas rokas –
atbildība par valsts eksāmenu norisi
skolās, mācību rezultātu apkopošana
un izvērtēšana, kā arī paralēli visiem
darbiem jau nākamā mācību gada
plānošana Valkas novadā. Šobrīd vidusskolu un ģimnāziju absolventi ir
uz profesijas izvēles sliekšņa. Kā
Dzintra ir izvēlējusies profesiju? Vai
tajā guvusi piepildījumu? Par to un
vēl daudz ko citu uzzināsim sarunā.
Kā sadraudzējāties ar cipariem un
izlēmāt kļūt par skolotāju?
– Kļūt par pedagogu man bija vienkāršs lēmums – jau no bērnības gribēju būt skolotāja. Tikai vajadzēja izšķirties studēt latviešu valodu vai
matemātiku. Profesijas izvēlē liela nozīme bija maniem skolotājiem, kas
patiešām bija personības – pirmajai
audzinātājai, matemātikas skolotājai,
kā arī krustmātei, kura bija sākumskolas un darbmācības skolotāja. Pēc
Sausnējas pamatskolas un Ērgļu vidusskolas absolvēšanas izvēlējos studēt matemātiku Latvijas valsts universitātē Fizikas un matemātikas fakultātē.
Kādas atziņas Jums nāk līdzi no
mācību gadiem un palīdz ikdienas
darbam?
– Vienmēr esmu aktīvi iesaistījusies
sabiedriskajā darbā – dziedājusi, dejojusi, sportojusi, pamatskolas laikā biju
skolas pionieru vienības padomes
priekšsēdētāja, studiju gados piedalījos celtnieku vienības «Senči» izveidē. Visas šīs aktivitātes bija laba pieredze organizatoriskajā darbā, kas
noder vēl tagad.
Kā dzīves ceļš no Madonas puses
Jūs atveda uz Valku?
– Pēc studijām mana pirmā darba
vieta bija Smiltenes vidusskola, tajā
nostrādāju 6 gadus. Biju matemātikas
skolotāja un klases audzinātāja, vēlāk
arī direktora vietniece audzināšanas

Dzintras Auzānes pārziņā ir trīspadsmit izglītības iestādes Valkas novadā,
kas prasa lietu rūpīgu plānošanu un saskaņošanu
darbā. Pēc tam mani uzaicināja strādāt
Valkas rajona Izglītības nodaļā.
Vai ir kādas īpašas atmiņas par
darbu skolā?
– Uzsākot darba gaitas Smiltenes vidusskolā, izskatījos ļoti jauna. 1.septembrī kāda manas audzināmās klases meitene vaicāja: «Vai Tu arī mācīsies mūsu klasē?». Īpašas noteikti ir
individuālās sarunas ar skolēniem
par dzīvi. Piedzīvojumiem bagātas ir
vasaras kopā ar skolēniem LOTOS
vienībās. Ir gandarījums, jo gandrīz
katrā Smiltenes novada skolā par
matemātikas skolotājām strādā manas skolnieces. Interesanti ir arī tas, ka
tajā laikā matemātiku mācīju tagadējam savam vietniekam Rolandam
Rastakam, kā arī Valkas novada domes informāciju tehnoloģiju speciālistam Vilnim Vilgutam.
Pēc teritoriālās reformas var teikt «vilcienam bija jābrauc pa citām sliedēm», jo izmainīta bija visa izglītības
pārvaldes struktūra.
Par ko Jums ir vislielākais gandarījums, ko šajos gados izdevies paveikt, esot Valkas novada Izglītības
pārvaldes vadītājas amatā?
– Esmu pateicīga, ka man vienmēr
bijuši ļoti labi darba kolēģi, vadītāji
un kolektīvi, esmu varējusi no viņiem
daudz mācīties. Man ir prieks – ar
kopīgiem spēkiem izdevies novadā
saglabāt visas izglītības iestādes, nevienu nelikvidējot, tajā skaitā mākslas,
mūzikas un sporta skolu. Bieži vien

nav vienkārši uzrakstīt normatīvos
aktus, taču, ja izdodas idejas pamatot
un tās tiek atbalstītas, tad par to ir
gandarījums, piemēram, dažādu stipendiju piešķiršana, ceļa izdevumu
segšana novada vidusskolēniem braucot uz mācību iestādēm. Novada skolēniem ir dota iespēja piedalīties dažāda līmeņa konkursos, olimpiādēs,
sacensībās. Patiess prieks bija 2010.
gadā piedalīšanās skolēnu Dziesmu
un deju svētkos Rīgā, kur nelielais
Valkas novads bija pārstāvēts kuplā
skaitā.
Vai ir reizes, kad padomu prasāt arī
dēlam?
– Mans dēls Mārcis mācās Valkas
ģimnāzijas 12.klasē. Ir reizes, kad vaicāju dēla viedokli, kādas problēmas
risināšanā. Iesākumā, kad darbā sākām lietot dažādas jaunās tehnoloģijas, dēls man palīdzēja tās apgūt,
jo jaunieši ļoti labi to visu pārzina.
Mārcis ir palīdzējis sagatavot dažādas
prezentācijas, konkursus, apzināt lietas, kas ir svarīgas no jauniešu viedokļa.
Vai gribētu mācīties otrreiz ar
mūsdienu iespējām?
– Savā darbā esmu radusi piepildījumu, ja būtu otrreiz jāizvēlas profesija, domāju, ka izvēli nemainītu.
Protams, mūsdienu mācību metodes
ir daudz savādākas, labprāt gribētu
vēlreiz mācīties skolā.
Kādi ir Jūsu vaļasprieki?

Zvārtavieši iepazīstina ar pirmo vaļasprieku izstādi

Ar pavasari aiz loga, sirdī un domās,
Zvārtavas pagasta «Luturskolā» notika va-
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ļasprieku izstāde.
Lēnām un nemanāmi ir «piezadzies» lielais
rosības laiks. Kamēr vēl lielie pavasara darbi
nebija sākušies, zvārtavieši parādīja pagasta
ļaudīm darbus, kas tapuši ziemas vakaros –
ciku cakām izadītas šalles, cimdus un zeķes,
ar labām domām un vārdiem izaustus lakatus, kā no Parīzes modes žurnāla izšūtas kleitas, puķu piespraužu bagātību visdažādākajās
krāsās un formās. Aplūkojamas bija arī ar
sirds siltumu gatavotas apsveikuma kartiņas,
kā arī vēl daudz citas pārsteidzošas lietas.
Mēs varam būt lepni, ka mūsu mazajā
pagastā dzīvo tik daudz prasmīgu un radošu
cilvēku!
Paldies visiem izstādes dalībniekiem, kuri
nenobijās un atbalstīja ideju par – Vaļasprieku
izstādi, atnesot savus darbus un parādot tos
arī citiem! v
Arita Zvirbule

Zvārtavas pagasta bibliotekāre Ineta Namniece priecājas
par pagasta rokdarbnieču veikumu

Dzintra – Sausnējas
pamatskolas absolvente
– Patīk ceļot, lasīt. Vienbrīd biju ļoti
aizrāvusies ar orientēšanās sportu un
tūrismu. Kādreiz no tā neko nesapratu, taču strādājot pedagoģisko darbu, vienmēr jāmācās. Tā bija arī ar
orientēšanos – pamēģināju un iepatikās. Esmu piedalījusies pat starptautiskās sacensībās. Ir zināma pieredze dažādu vietēju sporta sacensību
organizēšanā, nekad neatsaku palīdzēt tās tiesāt un protokolēt.
Kādas ir Jūsu dzīves lielākās
vērtības?
– Es ļoti augsti vērtēju labas attiecības ar kolēģiem, ģimeni, draugiem
un radiem. Esmu laimīga, ka ir dzīva
mana mamma, kurai var pavaicāt padomu un blakus ir dēls, kas ir dzīves
lielākā vērtība.
Pie sliekšņa ir brīvlaiks. Ko Jūs
vēlat skolēniem un pedagogiem tuvojoties vasarai?
– Atpūsties, jo visi no lielās darba
slodzes ir noguruši! Izmantot iespēju
pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Baudīt
sauli, vitamīnus un visu pārējo, kas
palīdz uzkrāt spēku jaunajai mācību
sezonai! v
Sandra Pilskalne

Informācija dzīvnieku
īpašniekiem

Ikgadējā suņu un kaķu vakcinācija
pret trakumsērgu:
• 13.jūnijā plkst. 10.00 Sēļos (pie veikala)
• 13.jūnijā plkst. 11.00 Lugažos (pie
«Druvām»)
• 14.jūnijā plkst.10.00 Vijciemā (pagasta centrā)
• 15.jūnijā plkst.10.00 Kārķos (pie veikala «Dalderi»)
Atgādinājums! Nevakcinēti dzīvnieki
rada problēmas saimniekiem un citiem
dzīvniekiem!
Paldies par atsaucību visiem dzīvnieku īpašniekiem, kuri piedalījās valsts
uzraudzības un apkarošanas programmas izpildē cīņai ar govju leikozi un
brucelozi!
Ja vēlaties, lai veterinārārste dzīvniekus vakcinē mājās, iepriekš jāpiesakās!
Vija Lāce (mob.t 26320193)

Ja ir iespāja, tad tā ir jāizmanto!
ko no eksaktajiem priekšmetiem,» par saviem nākotnes nodomiem stāsta
Elīza.
Kā tu esi spējusi sasniegt tik labus mācību
rezultātus? Vai tie ir labi
skolotāji, vai pati daudz
un papildus mācies?
– Paldies skolotājiem,
īpaši jau bioloģijas skolotājai Vitālijai Voliņai, kura
man ļoti daudz palīdzēja.
Pirms olimpiādēm ir daudz
jāgatavojas, bet nevaru
teikt, ka es pati individuāli ļoti daudz papildus strādātu. Gandrīz katru dienu
gāju pie skolotājas uz konsultācijām un abas kopā
katru reizi kādas 2 stundas
strādājām. Visvairāk palīdz tas, ja būts visās stundās, nav kavējumi un nekas nav jāsasteidz.

V

Diplomi liecina par Valkas ģimnāzijas audzēknes
Elīzas Skutānes sasniegumiem

alkas ģimnāzija ir skola, ar ko mēs patiesi varam
lepoties – ik pa laikam skolas vārdam visas Latvijas
mērogā palīdz izskanēt ģimnāzijas skolēnu labās sekmes
valsts olimpiādēs. Arī šis mācību gads nav izņēmums.
Saspringtajā eksāmenu laikā uz nelielu sarunu aicināju
Elīzu Skutāni, kura šogad ir ieguvusi 3.vietu valsts
bioloģijas olimpiādē, atzinību – vides projektu olimpiādē
un 3.vietu – valsts atklātajā matemātikas olimpiādē. Meitene piedalījusies arī vienā konkursā, kur vairākas
nedēļas bija jāpilda dažādi uzdevumi, lai tiktu uz
klātienes konkursu. Labi rezultāti un godalgotā 2.vieta
arī šajā konkursā. Pirms 2 gadiem, mācoties 7.klasē,
iegūta 3.vieta matemātikas atklātajā olimpiādē. Rezultāti
gana labi, tieši tagad skolniece ir sapratusi, uz ko ir
spējīga.

«Mani mīļākie mācību
priekšmeti ir visi eksaktie
– matemātika, bioloģija, fizika. Pašlaik gan vēl precīzi neesmu izlēmusi, kur
mācīšos tālāk. Skaidri zi-

nu to, ka no 10. līdz 12.klasei mācīšos tepat, Valkas
ģimnāzijā. Pēc tam, visticamāk, ka mācības turpināšu Rīgas Tehniskajā universitātē un studēšu kaut

Iznākusi jaunā pilsētas informācijas
grāmata – Zaļās Lapas/Valka.lv

Uzņēmums «Latvijas Tālrunis» un zīmols Zaļās
lapas/Valka24.lv, sadarbībā ar Valkas novada domi,

ir sagatavojis jauno informatīvo izdevumu reģiona
iedzīvotājam – kā privātpersonām, tā uzņēmējiem.
Grāmatas saturs šogad papildināts ar visiem reģiona
iedzīvotājiem noderīgu informāciju ikdienas vajadzībām:
• noderīga informācija – kā rīkoties nelaimes gadījumā,
kur vērsties pēc palīdzības dažādu jautājumu risināšanai
un savu tiesību aizstāvībai;
• informācija par iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas
iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā;
• personas apliecības jeb ID kartes saņemšanas kārtība;
• apkopots arī gada svarīgāko novada notikumu kalendārs, kas tapis sadarbībā ar Valkas novada domi un
portāla www.valka24.lv redakciju.
Grāmatā un portālā esam aicinājuši izteikties vietējos
uzņēmējus, raksturojot sava uzņēmuma sasniegumus un
biznesa vides attīstību novadā. Tam pievienota informācija
no oficiālajiem biznesa aktivitātes monitoringa avotiem.
Pilsētas informācijas grāmatu bez maksas izplatīsim
uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Šis ir vienīgais izdevums
Latvijā, kas nodrošina aktuālas un ik gadu atjaunotas
informācijas bezmaksas izplatīšanu.
Mūsu mērķis – sniegt iedzīvotājiem pēc iespējas
plašāku informāciju par novadu, tā uzņēmumiem un
svarīgākajiem notikumiem.
Jautājiet pēc grāmatas vietējā Latvijas Pasta nodaļā! v
Valdis Vikmanis, Valka24.lv
portāla galvenais redaktors

Kāda ir tava motivācija
mācīties? Kāda tavā skatījumā ir nozīme izglītībai?
– Ja ir iespējas, tās ir
jāizmanto. Izglītībai ir ļoti
liela nozīme, īpaši jau
nākotnē, izvēloties augstskolu. Manas sekmes mācībās ietekmēs to, vai
augstskolā tikšu budžeta
grupā.
Kādi ir tavi hobiji? Kāda ir mīļākā nodarbošanās
brīvajā laikā, kas tev sagādā prieku?
– Daudz lasu, visvairāk –
fantastiku. Ļoti patīk klausīties ārzemju mūziku –
alternatīvo roku.

Ko iesaki saviem vienaudžiem, kuriem nav tik labi

rezultāti mācībās? Kāda ir
Tava veiksmes formula?
– Pavisam vienkārši – nekavēt mācību stundas,
regulāri sekot līdzi visam,
ko stāsta mācību stundas
laikā, to visu saprast. Un
tad nevajag pat īpaši iespringt ne uz pārbaudes
darbiem, ne eksāmeniem.
Ja regulāri apmeklē stundas, tad arī nav problēmu.
Vērojot gana nopietno
un miera pilno meiteni,
kura uz interviju atnāca
tieši no latviešu valodas
eksāmena, tā vien gribas
pajautāt – vai visi uztraukumi garām, vai eksāmenā viss noritēja bez jelkādiem uztraukumiem, vai
eksāmens nepienāk par
ātru un pēdējā nakts nav
kaut nedaudz, bet jāziedo
mācībām?
«Vislabākos
pamatus
man ielika skolotāja Magdalēna Kalniņa, kura no 1.
līdz 4.klasei bija klases
audzinātāja un pasniedza
gandrīz visus priekšmetus.
Liels paldies skolotājai!
Tieši viņa bija tā, kura
mācēja radīt interesi un
iedrošināja – katru piedāvāto iespēju vajag izmantot. Varbūt tieši tāpēc eksāmeni man paiet bez stresa, pa naktīm nemācos, jo
tas nav nepieciešams, ja ir
regulāri būts visās stundās.
Vislabākā formula ir – visu
regulāri atkārtot, tad arī
būs rezultāts.»
Lai gan man šķiet, ka uz
šo jautājumu jau zinu atbildu, tomēr pajautāju – kā
tad ar špikošanu? Elīza
pilnīgi godīgi atbild, ka to
nedara. Protams, ka pēc

visa iepriekš teiktā tā ir atbildi, kādu arī gaidīju un
es patiešām viņai ticu.
«Elīza Skutāne – meitene, kura ar savu neatlaidību, uzņēmību, aktivitāti un izziņas kāri pārsteigusi visus Valkas ģimnāzijā. Elīza aktīva ir bijusi
jau kopš uzsāka mācības
ģimnāzijā, bet šis mācību
gads ir devis apstiprinājumu viņas spējām ne tikai
skolas mērogā, bet arī novada, valsts mēroga olimpiādēs un konkursos. Elīza apzinās savas stiprās
puses, bet viņa nav ne lepna, ne iedomīga, vienmēr
cenšas palīdzēt, ja tas nepieciešams. Kā Elīzas skolotāja un klases audzinātāja varu teikt, ka Elīza
piedāvā idejas klases kolektīva kopējiem pasākumiem. Uz viņu vienmēr
var paļauties. Apbrīnojamas spējas teicami mācīties 9.klasē (vidējais gada vērtējums 8,8 balles) un
aktīvi darboties klases dzīvē. Novēlu Elīzai īstenot
dzīvē savus sapņus un
ieceres! Lai viņu pavada
veiksme arī turpmāk,» Elīzai novēl skolotāja Gunita
Gindra.
Visiem laba vēlējumiem
pievienojamies arī mēs –
veiksmi eksāmenos un jauku vasaru! Esmu pilnīgi
pārliecināta, ka par Elīzu
un viņas sasniegumiem
mēs pilnīgi noteikti vēl
dzirdēsim, jo meitenei ir
mērķi uz ko tiekties. v
Inguna Medne,Valkas
novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

Swedbank beztermiņa OCTA

Ikdienas steigā, kad jāpaspēj tik daudz,

ietaupītam laikam un iegūtām papildu
ērtībām ir liela nozīme. Tādēļ Swedbank
piedāvā Vienošanos par OCTA apdrošināšanu ar ikmēneša maksājumu. Tas dod
jums iespēju maksāt par apdrošināšanu ik
mēnesi, turklāt apdrošināšanas prēmija tiek
ieturēta no jūsu konta automātiski. Uzticot
maksājumus bankai, tie vienmēr tiks veikti
laikus, un arī polise nākamajiem apdrošināšanas periodiem tiks atjaunota savlaicīgi.

Kāpēc tas ir izdevīgi

Iegādājoties OCTA apdrošināšanas polisi
uz gadu, apdrošināšanas prēmija nav maza.
Savukārt, izvēloties un noslēdzot Vienošanos
par OCTA apdrošināšanu, maksājums, kas
tiek veikts ik mēnesi, ir neliels. Līdz ar to
ģimenes budžetā mazāk jūtams un vieglāk
plānojams.
Maksājums no jūsu konta tiek veikts katru
mēnesi noteiktā datumā un notiek automātiski. Turklāt banka nodrošina regulāru
polises atjaunošanu, ļaujot jums šo obligāto
pienākumu aizmirst.
Ja tomēr jūs vēlaties iegādāties polisi uz
noteiktu termiņu – 3, 6, 9 vai 12 mēnešiem,
tikpat ērti pieejams ir arī šāds piedāvājums.

Kā veidojas
apdrošināšanas prēmija

Atbilde uz jautājumu «cik tas maksā?» katram klientam būs atšķirīga, jo polises cena
ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Viens no
svarīgākajiem ir jūsu apdrošināšanas vēsture. Tāpat tiek ņemts vērā transportlīdzekļa
tips, izmantošanas veids un citi faktori.

Atlīdzības saņemšana

Viena no Swedbank OCTA apdrošināšanas
priekšrocībām ir diennakts konsultatīvais
tālrunis. Tā ir iespēja 24 stundas diennaktī
pieteikt negadījumu un arī saņemt padomu,
kā pareizi rīkoties negadījuma vietā un pēc
tam. Tāpat pēc negadījuma pieteikšanas
jums nebūs jādodas pie apdrošinātāja, bet
varēsiet uzreiz atrādīt transportlīdzekli un
iesniegt atlīdzības pieteikumu apdrošinātāja
norā-dītajā servisā.

Kā noslēgt līgumu

Apdrošināšanas līgumu noslēgt ir ļoti
vienkārši tieši jums ērtā laikā, vietā un veidā.
To var izdarīt jebkurā Swedbank filiālē vai
Klientu informācijas centrā, Valkā, Rīgas ielā
17, katru trešdienu no pulksten 10:00 – 13:00,
zvanot pa tālruņiem 67445322; 67445321.
OCTA varat noslēgt arī Swedbank internetbankā, izvēloties sadaļu «Apdrošināšana», «OCTA apdrošināšana» un aizpildot prasītos laukus. v
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Uz bērnību mums mīlestība nesas,
Iz bērnības aug lielums, darbi, prāti,
Un bērnībai zem zilās debess velves
Ir puķēm appušķoti galdi klāti.
(J.Poruks)

Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā 21.04.2012. – 24.05.2012.
– skaisto meitiņu ar skaistajiem
vārdiņiem mēnesis!
Reģistrēti: 9 bērni:
7 meitenes (Laura, Līna, Melānija, Alise, Keita,
Jolanta, Diāna) un 2 zēni (Kārlis un Dominiks)

Sveicam ģimenes ar dzīvē
nozīmīgu notikumu!
Valkas novada dome

Sveicam jūnija jubilārus
Valkas novadā!
Nav tava roka piekususi dot,
Un tava sirds nav piekususi starot.
(V.Strēlerte)

Ērģemes pagastā

Inesi Lācari 10.06., Mudīti Liepiņu 11.06.,
Mariju Piško 13.06.,Viktoru Līcīti 15.06.,
Mariju Romani 15.06., Solveigu Stali 18.06.,
Arvīdu Daumi 19.06.

Kārķu pagastā

Martu Ābeli 05.06., Normundu Tenteri
20.06., Ligitu Tobīsu 21.06., Boļeslavu
Šostaku 29.06.

Vijciema pagastā

Rasmu Atlāci 02.06., Raisu Majori 03.06.,
Annu Jeblu 04.06., Marutu Siņicinu 03.06.,
Jāni Uzāriņu 23.06., Pēteri Ježeku 24.06.,
Dagniju Birziņu 26.06.

Zvārtavas pagastā

Birutu Krieviņu 07.06., Ausmu Grīsli 08.06.,
Birutu Briedi 24.06., Modri Kļaviņu 26.06.

Valkas pagastā

Arni Krastiņu 01.06., Skaidrīti Ozoliņu
04.06., Aiju Veinbergu 04.06., Veru Marusičenko 10.06., Ilzīti Bužu 12.06., Pjotru Prokopčuku 12.06., Gaļinu Jakubu 13.06. Juri
Paškēvicu 15.06., Jekaterinu Romančuku
16.06., Silviju Mozgu 19.06., Josifu Staņēviču
29.06.

Vijciema bagātību lādes meklējumos

19.

maijā Latvijā daudzviet
tika svinēta Muzeja nakts, taču
Vijciemā notika interesants pasākums – vēstures noslēpumiem
veltīta diena. Ekskursijā pa pagastu aicināts bija ikviens, kuram
interesē dzimtās vietas vēsture.
«Vijciema pagastā ir ļoti daudz
teikām apvītu vēsturisku vietu.
Centāmies apskatīt tos objektus,
kas ir mazāk zināmi, dažkārt pat
aizmirsti. Bijām priecīgi, ka izdevās atrast Mārdžiņas purva akmeni. Par šo akmeni leģendas
vēsta, ka tas ir dziedinošs – guļot
uz tā mazinās sāpes, no akmens
ņemtas sūnas ir veselīga tēja. Tajā
dienā apskatījām arī dižvīksnu
pie «Mauru» mājām, kas ir valsts
mēroga dižkoks ar 6,10 metru apkārtmetru 1,3 metru augstumā.
Interesants bija arī Miklavkalna
apmeklējums, kas arī ir teikām
apvīts. Saglabājušās vēstures liecības, ka šeit bijusi baznīca. Viena
no teikām vēsta, ka dievkalpojuma laikā baznīcā iespēris zibens.
Netālu no šīs vietas ir arī mēra
laika akmens, kur, pēc atsevišķiem
pētījumiem, tiek lēsts, notikuši
upurēšanas rituāli. Joprojām daudz
neizpētīta ir par nacionālo partizānu darbību, taču zināms, ka
Vijciemā nacionālās pretošanās
kustība ir bijusi ļoti aktīva. Daudziem no šīs dienas ceļotājiem
pirmo reizi bija iespēja apskatīt
partizānu bunkuru vietas, kur
slēpšanās beidzās nesekmīgi, jo
izrādās, ka savējo vidū bija kāds
nodevējs un bunkurs ar partizāniem tika iznīcināts. Vēsturiskā vieta atrodas
netālu no «Ielīcu» mājām, šīs mājas ļaudis
bija vieni no tiem, kuri atbalstīja nacionālos
partizānus,» stāsta novadpētniece un ekskursijas gide Rudīte Gulbe.
Pasākuma noslēgums bija skaistā vietā pie
Gaujas Iežulejas krautuves, kur Latvijas
Valsts meži ierīkojuši lapeni ceļotāju atpūtai.
Dodoties mājup Rudīte kopā ar dažiem ceļa

Valkas pilsētā

Egilu Treilibu 01.06., Zentu Videmani 01.06.,
Ojāru Varjakois 01.06., Gaidu Lapiņu 02.06.,
Mirdzu Pētersoni 04.06., Juri Strazdiņu
04.06., Oļegu Rjabkovu 05.06., Ņinu Venediktovu 05.06., Nataļju Stefanovu 05.06., Brigitu
Šauju 06.06., Annu Baumani 06.06., Gunitu
Dālbergu 06.06., Jonu Šidlausku 07.06., Raiti
Grinduli 08.06., Zigrīdu Straubergu 10.06.
Aldi Dubļānu 10.06., Vladimiru Afanasjevu
10.06., Daini Jēkabsonu 10.06., Ēriku Kašu
11.06., Ivanu Dmitrijevu 12.06., Olgu Ivanovu
11.06., Noru Vološinu 12.06., Almu Kāposti
12.06., Eināru Igauni 14.06., Teresu Bogdanovu 15.06., Aivaru Cimdiņu 16.06., Dzintru Ozoliņu 17.06., Helēnu Gudriniku 17.06.,
Uldi Rūtenbergu 17.06., Juriju Fjodorovu
19.06., Zitu Gaili 19.06., Rūtu Semjonovu
19.06., Juri Dzeni 20.06., Gunti Blanku 20.06.,
Vadimu Beļajevu 20.06., Imantu Frošu
21.06., Zofiju Dzeni 21.06., Sergeju Kizjakinu
22.06., Gaidu Jērumu 23.06., Antoņinu Gafurovu 23.06., Vladimiru Meļņiku 23.06., Vandu Mļečko 23.06., Ausmu Apini 24.06., Bertu
Marozu 24.06., Jeļenu Gromuli 24.06., Veru
Skuti 25.06., Nikolaju Bušujevu 25.06., Zitu
Jermicāni 26.06., Līgu Veinbergu 26.06., Juriju Petrovu 28.06., Mihailu Čičua 28.06.,
Viktoru Dzeni 29.06., Daci Zēbergu 29.06.,
Rūdolfu Sūnu 30.06., Valdi Valtiņu 30.06.,
Annu Gainu 30.06., Jāni Galgānu 30.06.,
Valdu Meirēnu 30.06.
Valkas novada dome

8

Tava mīlestība būs avots,
Kurš mums vienmēr
Dvēselē šalks.
(K.Apškrūma)

Aizvadīti mūžībā

(laikā no 21.04.2012. – 25.05.2012
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie miršanas gadījumi)
Mihails Adamovs
Guntis Veinbergs
Aleksandrs Gruntmanis
Ināra Porīte
Boša Jeļena
Aleksandrs Kurčevskis
Valdis Purgalis
Andris Paulsons
Ādolfs Tjarve
Genādijs Harčenko
Laimonis Vilks
Anna Bembere
Lilija Ozoliņa
Vizma Ozola
Jekaterina Vdovičenko
Vilma Bērziņa
Jekaterina Ābeļkaļina

(dz.1963.)
(dz.1951.)
(dz.1954.)
(dz.1956.)
(dz. 1947.)
(dz. 1944.)
(dz.1942.)
(dz.1941.)
(dz.1941.)
(dz. 1937.)
(dz.1935.)
(dz.1931.)
(dz.1931.)
(dz.1930.)
(dz.1927.)
(dz.1924.)
(dz.1920.)

Valkas novada dome

Dižvīksna pie «Mauru» mājām spēj
pārsteigt gan vietējos, gan viesus

Nostāsti vēsta, ka Mārdžiņas purva akmens
spēj mazināt sāpes

biedriem iegriezās «Bebriņu» lauku sētā, par
kuru vēstures avoti stāsta – šajā mājā dzimta
dzīvojusi jau 17 paaudzes.
Pasākuma organizatore Vita Bērziņa aicina
rudenī atkal plānot ekspedīciju, kurā iepazīt
pagasta vēsturi. Vijciemieši var būt lepni un
laimīgi, ka viņiem ir tik bagāta vēsture un tik
stipras saknes. v
Sandra Pilskalne

Lūgsim tavai dvēselītei
debesceļā mieru gūt,
Lai ar tevi zvaigznes starā
varam domās kopā būt.
(V.Kokle-Līviņa)

Lielo skumju brīdī esam kopā
ar Aleksandra Gruntmaņa
tuviniekiem,
no viņa tik pēkšņi šķiroties.
Kultūras nama saime, amatiermākslas
kolektīvu vadītāji un dalībnieki
Vēl gribētos tālu līdz apvārsnim staigāt
Un redzēt, kā tīrumos kvieši briest,
Tu neesi projām šai nestundā gājis,
Jo mūžīgi dzīvo tavs paveiktais darbs.
(A.Auziņš)

Atmiņas kā avots dzirdīs.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
Vizmu Ozolu mūžībā pavadot.
Bijušie darbabiedri Kārķos
Šalc vējiņš. Dūc bites. Svilpj strazdi.
Un ābeles raud un zied…
(F.Bārda)

Dalām bēdu smagumu ar
Viļņa Veinberga ģimeni,
brāli Gunti mūžībā pavadot.
Kaimiņi

T

Meža dienu tradīcija turpinās,
bet daudzas lietas pirmoreiz!

radīcijām ir stipras
saknes – 3.maijā uz 9.Meža
dienām Kārķos pulcējās vairāk nekā 300 talcinieku no
Kārķiem, Valkas, Naukšēnu
un vairākiem citiem novadiem, Rīgas un citām pilsētām. Talkā viss bija kā
talkai pienākas – darbs, kopīgs mielasts un atpūta.

Par daudzām Meža dienu
aktivitātēm varam teikt –
pirmo reizi – pirmās Latvijā
koka auto sacensības, pirmo reizi Meža dienās koka
rotaļlietu izstāde, Rūķa Meža bodīte, atraktīvais mini
trošu ceļš pār gravu, koka
leļļu teātris, «Zaļā koka»
darbnīcu, koka auto sacensības palīdzēja vadīt vairāk
nekā 20 Rīgas Tehniskās
universitātes studenti, visas
dienas garumā mežu īpašniekiem bija iespēja saņemt
profesionālas konsultācijas
par meža kopšanu un ES atbalstu.
Strādājot vienlaicīgi 20
objektos,
paveikts
ļoti
daudz – sakopti Ķires un
Sedas upju krasti, Veckārķu
ezera krasts, atjaunota laipa
uz Spiģu alu un avotu, sakopts Ķiršleju ozols un
Bērtuļu dižvīksna, uzstādītas vairākiem kokiem
valsts aizsardzības zīmes,
sakopts Jaunkārķu muižas
parks, ceļa malās salasīti
vairāk kā 50 atkritumu maisi, skolas dārzs papildināts
ar ābelēm, bumbierēm un
plūmēm, kā arī darbi veikti
vēl vairākos citos objektos.
Profesionāla arboristu komanda SIA «Labie koki»
kopa ozolu rindu pagasta
centrā gar ceļa malu.
Atgriežoties no darba, visus gaidīja saimniece (Dzintra Aleksandrova) ar lielo
pannu un viņas dēls makšķernieks (Verners Zutis).
Jautrā saspēlē ar pasākuma
vadītāju televīzijas žurnālistu un arboristu Uģi Jokstu kopīgiem spēkiem tika
vārīta Lielā tēja, jo katras
komandas dalībniekiem bija dots uzdevums atgriezties no darba ar ārstniecības
augiem.
Aizraujošas bija koka auto
sacensības, kurās piedalījās
38 koka auto izgatavotāji.
Fināla sacensībās veiksme
bija mājnieku pusē – 1.vietu
ieguva Jānis Kandavnieks
(Kārķi) 2.vieta – Mārtiņš
Pilskalns un Gusts Svens
Pētersons (Kārķi), 3.vieta –
Jurģis Tobīss (Kārķi). Paldies visiem par atsaucību
un izdomu! Īpašs paldies
sacensību idejas autoram
Latvijas Amatniecības kameras priekšsēdētājam Vilnim Kazākam, īpašu paldies
gribam teikt arī vijciemiešiem, kuri skolotāja Valda
Šaicāna vadībā bija izgatavojuši 10 mašīnas! Paldies
arī studentiem par azartu
un aizrautību!
No sirds sakām paldies
visiem Meža dienu atbalstītājiem: Valkas novada domei (priekšsēdētājs Kārlis

Koka auto gatavi startam pirmajās sacensībās Latvijā

Uģis Joksts talantīgi vada ne tikai televīzijas raidījumus,
bet arī Meža dienas Kārķos

Pilsētas svētki «Valkai – Valgai 428»

Kā jau katru gadu, arī
šoreiz Valkas pilsētas dzim-

nes svētku dalībniekus rosinās piedalīties radošajās
darbnīcās. Savukārt, Valkas
novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa piedāvās noklausīties Pirmssnaudiena pasaciņu.
Pēcpusdienā sāksies Folkloras diena «Trīs pakalnu
stāsti». Pasākumā piedalīsies: folkloras kopa «Ore» no
Cē-sīm, seno deju grupa
«Ballare» no Rīgas, ansamblis «Romaški» no Sēļiem,
folkloras kopa «Lāča bērni»
no Igaunijas pilsētas Otepes
un valcēnieši – folkloras deju
kopa «Sudmaliņas» un folkloras
ansamblis/dziesmu
draugu kopa «Nāburgi».
Plkst.14.00 kaimiņpilsētā Valgā pie kultūras centra sāk-sies
kolektīvu – Folkloras die-
nas dalībnieku, kopkoncerts.
Plkst.19.00 Valkas pilsētas
kultūras namā būs tematisks
koncerts «Trīs pakalnu stāsti», bet pēc koncerta ikviens
aicināts piedalīties Folkloras
dienas Danču vakarā.
Plkst.22.00 Lugažu laukumā sāksies balle. Tajā spēlēs
Valkas grupa «Most Wanted», DJ Jānis Gustaps un rokgrupa «White Shade» no
Valmieras. Balle ilgs līdz diviem naktī. Balles laikā darbosies SIA «Pedelīte» bufete.
Svētku gadatirgus Valkas
pilsētas tirgus laukumā būs
8.un 9.jūnija rītā. v

šanas dienu svinēsim kopā
ar igauņiem un dažādi pasākumi notiks abās robežpilsētās. Valkas pusē galvenie
svētku pasākumi būs sest-
dien, 9.jūnijā. Šīs dienas rīts
sāksies ar Lielo Ratu Pastaigu
plkst.11.00 pa Emīla Dārziņa
ielu pie Valkas pilsētas kultūras nama. Lielā Ratu pastaiga ir pasākums, kas jau
trešo gadu tiek organizēts
dažādās Latvijas pilsētās, bet
Valkā tas pirmo reizi notiks
šī gada 9.jūnijā. Pasākuma
laikā pilsētas svētku organizatori aicina jaunos vecākus
ar mazuļiem izrotātos ratiņos
iznākt vienkopus pilsētas
ielās ar mērķi – apvienoties
un iepazīties bērnu labā,
parādīt to, ka bērni ir mūsu
un mūsu pilsētas nākotne.
No plkst.11.00 līdz 15.00
Lugažu laukumā bērni varēs
izlēkāties piepūšamajās atrakcijās, izmēģināt spēkus
jautrajā sumo cīņā, bet visu
vecumu svētku apmeklētāji
varēs piedalīties atrakcijā
«Gladiatori» vai spēlēt lielās
spēles. Visiem – gan maziem,
gan lieliem, būs lieliska iespēja piedalīties Dabas aizsardzības pārvaldes vides
inspektoru vadītajās izglītojošajās spēlēs un konkursos.
Vides inspektori informēs arī
par Dabas aizsardzības simtLīga Pandalone,
gadi Latvijā. Bez tam mazi
Valkas
pilsētas kultūras
un lieli Lugažu laukumā varēs zīmēt uz asfalta. Pro- nama pasākumu organizatore
grammas AWARD dalībnieces, Mākslas skolas audzēk-

VALKAI-VALGAI – 428
9.JŪNIJĀ LUGAŽU LAUKUMĀ

«Zaļā koka» darbnīca uzņem apgriezienus

Albergs), AS Latvijas valsts
meži Austrumvidzemes mežsaimniecībai (izpilddirektors Andrejs Lācis), AS Latvijas Finieris (ģenerāldirektors Uldis Biķis), Dabas aizsardzības pārvaldei (ģenerāldirektors Jānis Strautnieks), Valsts meža dienests
Valkas mežniecībai (mežzinis Jānis Jaunslavietis), SIA
«Mārupes Siltumnīcas» (valdes priekšsēdētājs Jānis Bērziņš), SIA «Jaunrozēni»
(valdes locekle Mārīte Kalniņa), SIA «Grācija X» (valdes priekšsēdētājs Jānis Ērglis), SIA «A.G.V.» (valdes
priekšsēdētājs Gunārs Vīksne), Z/S Jasmīni (Edmunds
Juškevičs), Z/S «Kalnstāles»
(Mirdza un Jānis Porīši),
Z/S «Auri» (Mārtiņš Pētersons), piemājas saimniecības īpašniecei Vinetai Vīksnai, Latvijas Amatniecības

kameras priekšsēdētājam
Vilnim Kazākam, Latvijas
Lauku tīklam (sekretariāta
vadītājs Edgars Linde), Ingara Vīksnas meža brigādei, kas piedalījās pilnā sastāvā! Paldies arī pagasta
pārvaldei (vadītājs Aivars
Cekuls), skolas kolektīvam
(direktore Vallija Ābele),
jauniešu centram (vadītāja
Svetlana Dudare), tautas
nama pašdarbniekiem (vadītāja Dace Pieče) par pasākuma sagatavošanu! Liels
paldies visiem un ikvienam
personīgi, kurš piedalījās!
Uz tikšanos nākamajā gadā Kārķos 10.Meža dienās
un mēs ceram arī 2.koka
auto sacensībās! Mīlēsim
un sargāsim mežu, kokus
un savu dzimto vietu!v

9.JŪNIJĀ LUGAŽU LAUKUMĀ 22.00 – 2.00

Sandra Pilskalne
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VALKAS
novads

Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek

2012.
Valkas pilsētas kultūras
nama pasākumi

• 1.jūnijā plkst.18.00 Bērnu
koncerts «Vasariņai silti smaidi». Piedalās Valkas mazie
dziedātāji, dejotāji un cirka
mākslinieki. Ieeja – 1 draudzīgs
smaids.
• 8.un 9.jūnija rītā Valkas
pilsētas tirgus laukumā – Valkas pilsētas svētku Gadatirgus.
• 9.jūnijā Valkas pilsētas
dzimšanas diena. Plkst.11.00
pirmo reizi Valkā – Lielā Ratu
Pastaiga. No plkst.11.00 –
15.00 Lugažu laukumā – piepūšamās atrakcijas, lielās spēles, atrakcijas, izglītojošas spēles un konkursi visai ģimenei,
mākslas skolas audzēkņu radošās darbnīcas. Plkst.14.00
Valgā, pie kultūras centra –
Folkloras dienas dalībnieku
koncerts. Plkst.19.00 Valkas
pilsētas kultūras namā – Folkloras dienas tematiskais koncerts «Trīs pakalnu stāsti», pēc
tam – Folkloras dienas Danču
vakars. Plkst.22.00 Lugažu
laukumā – balle, spēlēs Valkas
grupa «Most Wanted», DJ
Jānis Gustaps un rokgrupa
«White Shade» no Valmieras.
• 14.jūnijā plkst.17.00 pie
piemiņas akmens netālu no
Valkas stacijas – komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienai veltīts atceres brīdis.
• 21.jūnijā no plkst.19.00
līdz 22.00 Valkas novadpētniecības muzejā – Jāņu ielīgošana kopā ar folkloras kopu «Mežābele» no Jērcēniem
un Valkas pilsētas kultūras
nama folkloras deju kopu
«Sudmaliņas». Mācīsimies Jāņu rotaļas un dančus, kopīgi
pīsim vainagus, siesim sieru,
dziedāsim Jāņu dziesmas. Ieeja – bez maksas.
• 23.jūnijā plkst.23.00 Valkas pilsētas brīvdabas estrādē
– Zaļumballe «Sagaidām Jāņu
dienu!». Spēlēs Krūmiņu ģimene. Ieeja – brīva.

Izstādes

• Līdz 11.jūnijam otrā stāva
foajē un mazajā zālē – Jēkabpils
gleznu galerijas «Mans’s»
īpašnieka, mākslinieka Ulda
Čamana gleznu izstāde «Tukšuma savādnieks».
• Līdz 11.jūnijam aušanas
pulciņa nodarbību telpā –
bērnu aušanas pulciņa dalībnieku darbu izstāde «Varavīksne ceriņos». Izstādē aplū-

Informatīvo izdevumu
Valkas pilsētā izplata Jauniešu dome

kojami austi lakati, sedziņas,
šallītes, lupatu deķīši.
• Līdz 15.jūnijam pirmā stāva foajē – foto izstāde «Kad
Valkā ienāk ceriņi», ko veido
krāsainas privātās fotogrāfijas
no ceriņu audzētāju kolekcijām.
• Līdz 23.jūnijam pelēkajā
zālē – Valkas Mākslas skolas
studijas dalībnieču apgleznotā
zīda izstāde «Zied Valkā ceriņi».
• Līdz 25.jūnijam pagrabstāva zālē – Tautas lietišķās
mākslas studijas «Saulīte» dalībnieču darbu izstāde «Ceriņziedu atspulgā».

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā

• Līdz 7.jūnijam izstāde
«Katra cilvēka dzīve ir stāsts
vai romāns. Tas tikai kādam
jāuzraksta…» (Irma Grebzde).
25.maijā rakstniecei I.Grebzdei – 100 (1912. – 2000.).
• Līdz 11.jūnijam izstāde
«3.jūnijā rakstniekam Laimonim Puram – 90» (1922.).
• No 1.līdz 15.jūnijam izstāde «Kārlim Eglem – 125: atceroties bibliogrāfu, literatūrvēsturnieku, Lugažu draudzes
skolotāju 1908./1909.mācību
gadā».
• No 12.līdz 26.jūnijam izstāde «3.jūnijā aktierim un
režisoram Jurim Strengam –
75» (1937.).

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

pilsētās.
• 8.jūlijā Novadu diena
• 9.jūlijā Vidzemes diena
Madonā. Dižkoncerts.

Ērģemes pagastā

• 2.jūnijā plkst.16.00 pie
Turnas tautas nama Valkas
novada svētki, zaļumballe kopā ar grupu «Sestā jūdze».
• 23.jūnijā plkst.21.00 pie
Turnas tautas nama teatralizēts
uzvedums «Ārprāts, atkal Jāņi
klāt».

Kārķu pagastā

• 1.jūnijā plkst.10.00 Bērnu
aizsardzības dienai veltīts pasākums. Pastaiga ar orientēšanās uzdevumiem bērniem
kopā ar vecākiem «Pa gudrās
pūces pēdām» (pie skolas).
Bērnu teātra izrāde «Lielā doma» laukumā pie 8.mājas.
• Pagasta iedzīvotājiem, kuri
vēlas apmeklēt Valkas novada
svētkus Turnā 2.jūnijā, transportam pieteikties tautas namā vai pagasta pārvaldē.
• No 4.jūnijā tautas nama
kamīnzālē Donalda Smeltera
mākslas darbu izstāde.
• 9.jūnijā plkst. 19.00 pamatskolas 9.klases izlaidums
tautas namā.
• 15.jūnijā plkst. 19.00 «Kaimiņu būšana» – Kārķu tautas
nama amatierteātra izrāde
tautas namā.
• 17.jūnijā plkst. 9.00 Jāņa
kauss zolītē tautas namā,
plkst. 12.00 «Ielīgosim Jāņus»
kopā ar Ķoņu folkloras kopu
«Dzīne», sacensības pļaušanā
ar izkapti, komandu sacensības
«Jāņus godam sagaidām».

• No 4.līdz 18.jūnijam izstāde «Kaimiņzemes Igaunijas
rakstnieku jaunākā bērnu un
jauniešu literatūra».
• Līdz 1.jūlijam izstāde
Valkas pagasta Saieta
«Mana mīļākā grāmata. Ie- namā «Lugažu muiža»
saku izlasīt arī Tev!». Izstāde • 1.jūnijā plkst. 18.00 Valkas
veidojas pakāpeniski, tās satu- pagasta bērnu un jauniešu teru nosaka skolēni.
ātra izrāde (režisore Jevgenija
Kozlova). Pēc izrādes kopīga
Valkas novadpētniecības un radoša darbošanās kopā ar
muzejā
Valkas Lugažu mazpulcēniem
• No 8.līdz 22.jūnijam Sa- (Vadītāja Silvija Dorša).
vienības
«Černobiļa»
un • 15.jūnijā plkst. 20.00 Jāņu
VUGD muzeja izstāde Čer- ielīgošana «Līgo Lugažu muinobiļas atcerei «Tiem, kas žā».
glāba pasauli».
• Jūnija beigās viesosies
Valkas pilsētas teātris ar izrādi
• 28., 29., 30.jūnijā Valkas Nikolajs Gogolis «Ņevas prospilsētā – gadatirgus.
pekts».

2.jūnijā uz «Valkas novada svētkiem»
Ērģemes pagasta Turnas centrā tiek
aicināti ērģemieši, novada iedzīvotāji,
viesi no citiem novadiem
Šogad Valkas pilsēta, Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema
un Zvārtavas pagasti, gatavojoties novada svētkiem, mājas
uzdevumā ir sakomplektējuši komandas (dalībnieku skaits
katrā komandā – neierobežots), kas piedalīsies novada
pašvaldības komandu radošo talantu konkursā ar pieciem
dažādiem priekšnesumiem.
• no plkst.15.00
Ērģemiešu vaļasprieku un foto izstāde «Ērģeme vakar,
šodien, rīt». Iespējama tirgošanās – pirkšana un pārdošana,
amatu prasmju izrādīšana. Būs bufetes ar desiņām, kāpostiem, alu un citiem labumiem.
• plkst.16.00 svētku atklāšana
Svētku gājiens, kurā piedalās pārvalžu vadītāji, kultūras
darbinieki, komandu dalībnieki. Svētku uzrunas, komandu
uzstāšanās kārtības izloze.
• plkst.16.30 «Novada pašvaldības komandu radošo talantu konkurss»
Katram priekšnesumam atvēlētais laiks ir 3 min. To visu
vērtēs un punktus liks žūrijas komisija 10 cilvēku sastāvā –
pa vienam no katras komandas un 4 neatkarīgie vērtētāji.
• ap plkst.19.30 Ērģemes pagasta zemnieku lauksaimniecības tehnikas parāde
SIA «Vidusceļš» un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības «Ērģeme» biedri – zemnieku saimniecības un piemājas saimniecības valdes priekšsēdētāja
Mārtiņa Kreiļa vadībā demonstrēs tehniku, bez kuras mūsu
zemes kopējiem ikdienā neiztikt.
• ap plkst.20.00 apbalvošanas ceremonija. Dailes teātra
aktiera Jāņa Paukštello dziesmots sveiciens visiem novada svētku dienas dalībniekiem un viesiem.
• ap plkst.21.30 LIELO ZAĻUMBALLI uzsāks spēlēt
Valmieras kultūras centra pūtēju orķestris «SIGNĀLS»,
diriģenta Mārtiņa Birņa vadībā, pēc tam turpinās grupa
«SESTĀ JŪDZE».
Tirgotājiem pieteikties pie Ērģemes pagasta Turnas tautas nama vadītājas Līgas Kramas pa mob.tel.26419724 vai
e-pastu: turnatn@valka.lv līdz 30.maijam.
SVINĒSIM SVĒTKUS KOPĀ, ATBALSTĪSIM SAVA
NOVADA RADOŠĀS KOMANDAS, ĻAUSIMIES
IEJUKT NOTIKUMA VIRPULĪ UN PRIECĀTIES!
Svētku rīkotāji
Valkas novada svētkos, 2.jūnijā maršrutā Valkas pilsētas
kultūras nams – Turna kursēs autobuss:
• plkst.15.30 Valkas kultūras nams - Turna;
• ap plkst.21.30 Turna - Valkas kultūras nams;
• ap plkst.22.30 Turna – Valkas kultūras nams.
Pasākuma laikā autobusa izbraukšanas laiki no Turnas tiks
precizēti un izziņoti.

Starptautiskais folkloras
Vijciema pagastā
festivāls «Baltica 2012» • 16.jūnijā plkst. 22.00 pie

• 6.jūlijā Valkas pilsētas kultūras nama folkloras ansamblis «Nāburgi» (vadītāja Mārīte
Meļķe) un folkloras deju kopa
«Sudmaliņas» (vadītāja Skaidra Smeltere) dodas uz Starptautisko folkloras festivālu
«Baltica 2012», kas norisināsies no 5.– 9.jūlijam.
«Baltica 2012» programmā:
• 5.jūlijā Baltijas vakars
Lielajā ģildē
• 6.jūlijā Festivāla atklāšanas
diena. Dižkoncerts Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē.
Koncerti Rīgas priekšpilsētās.
• 7.jūlijā Rīgas diena. Folkloras deju koncerts Kongresu
namā. Garīgās mūzikas koncerts Marijas Magdalēnas baznīcā. Koncerti Rīgas priekšValkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

tautas nama Vainagu konkurss
«Jūnijs matos».
• 16.jūnijā plkst. 22.00 pie
tautas nama ielīgošanas zaļumballe «Meijās un papardēs». Ielūdz grupa «Tik un tā»
(Saldus).
• 20.jūnijā plkst. 10.00 pasākums – pārgājiens uz pļavu
«Vasaras saulgriežos».
• 30.jūnijā plkst. 20.00 Vijmalā pie depo Tautas dziedāšanas svētki «Imantdienas
priekšvakarā». Programmā:
Imanta
Kalniņa
dziesmas.vLASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu norises laiku nepieciešams mainīt. Sekojiet informācijai
www.valka.lv vai interesējieties pie pasākuma rīkotājiem!

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī
Valkas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

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

Datorgrafika: Arnis Ozoliņš;
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»

