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Aicinām piedalīties
Lieldienu zaķu
skrējienā!

23.aprīlī Ērģemes pagastā
notiks tradicionālais Lieldienu zaķu skrējiens.Visi, kuri gatavi doties draudzības
skrējienā, aicināti pulcēties
pulksten 12.00 pie Ērģemes
veikala.
«Skrējiens paredzēts līdz
Turnas tautas namam. Pa ceļam dalībniekiem kontrolpunktos būs jāveic dažādi
atjautības uzdevumi. Skrējiena galapunktā dalībnieki un
līdzjutēji varēs cienāties ar
zemnieku saimniecības «Dambīši» saimnieku Līvijas un
Mārtiņa Kreiļu sarūpēto zupu. Dalībnieki aicināti ierasties pēc iespējas «zaķiskākos» tērpos,» informē Turnas
tautas nama vadītāja Līga
Krama. Skrējiena dalībniekiem sekos autobuss, ja kāds
no zaķiem būs piekusis, tad
varēs «lekt» autobusā un turpināt ceļu līdz finišam. Skrējēju veselību uzmanīs medmāsiņa, lai visi sveiki un veseli nonāktu galamērķī. Organizatori aicina būt aktīviem,
lai Ērģemes piektais Lieldienu zaķu skrējiens izdotos
raibs un lustīgs! Sīkāka informācija pa tālruni 28340605
Līga.VNvēstis
• Sandra Pilskalne

Lieldienu dievkalpojumi
un pasākumi baznīcās

• 21.aprīlī plkst.

18.00 Zaļajā Ceturtdienā Valkas
Lugažu evaņģēliski luteriskajā
baznīcā dievkalpojums.
• 22.aprīlī plkst.18.00 Lielajā
Piektdienā Valkas Lugažu
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
filma «Kristus ciešanas».
• 23.aprīlī plkst. 23.30 Valkas
Lugažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā nakts vigīlija.
• 24.aprīlī plkst. 11.00 Valkas Lugažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā Valkas J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas
koncerts.
• 24.aprīlī plkst. 11.00 Vijciema baznīcā dievkalpojums.
• 24.aprīlī plkst. 12.00 Turnas tautas nama telpās dievkalpojums.
• 24.aprīlī plkst. 14.30 Kārķu
baznīcā dievkalpojums.

VNvēstis

Darīsim visu, lai dzīvotu skaisti!
T

ā jau ir tradīcija
– aprīļa nogalē tiek rīkota
Vislatvijas Lielā talka.
Šogad tā notiks 30. aprīlī.
Arī Valkas novadā darīsim visu, lai varētu dzīvot sakoptā vidē un par
to ir prieks pašiem un
visiem pārējiem.
Lielās Talkas kustības mērķis ir
līdz 2018.gadam, Latvijas 100.dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par
tīrāko un sakoptāko vietu pasaules
kartē – dot iespēju dabai atveseļoties,
attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot
un rūpēties par vidi sev apkārt. Talkas
latvieši rīkojuši jau no senseniem laikiem, tās bijušas visdažādākās – siena,
rudzu, miežu, linu, mēslu un vēl daudzas citas. Taču šo talku galvenā vērtība kā tautasdziesmā teikts – daudz
rociņu, daudz kājiņu – tās darbiņu veicināja.

«Valkas novada dome aicina visus novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties apkārtnes sakopšanā,
kas ir ne tikai vākt atkritumus, bet paveikt
arī dažādus citus labus darbus – stādīt
kokus, labiekārtot pagalmus, veidot puķu
dobes, izgatavot putnu būrīšus, soliņus,» informē Valkas novada domes izpilddirektors Guntis Bašķis, kurš 11.aprīlī aicināts Rīgā uz tikšanos ar Lielās
talkas patronu prezidentu Valdi Zatleru
un talkas orgkomiteju. Valkas novadā
par talkas norisi atbildīgie būs izpildirektors Guntis Bašķis, pagastos – pagastu pārvaldnieki. Valkas pilsētā iecerēts sakopt Putraskalnu, Zāģezera
apkārtni, dzelzceļa malu, Valkas pagastā
lielākie talkas darbi iecerēti Stoķu kapos, Vijciema pagastā plānots sakopt
centra teritoriju un Celīškalnu, Ērģemes
pagastā galvenie darbi norisināsies kopjot Ērģemes skolas un Turnas tautas
nama apkārtni, Zvārtavas pagastā – tīrīs

ceļmalas, Kārķu pagastā lielie talkas darbi notiks 29.aprīlī,
kad Meža dienu ietvaros tiks stādīts,
kopts un tīrīts. Uz
pasākumu aicināts ikviens interesents, kas
vēlas labi pastrādāt un pēc tam labi
atpūsties. Šogad ir starptautiskais Meža
gads. Visos laikos Meža dienās ikviens
ir aicināts vairāk redzēt, vairāk dzirdēt,
vairāk ieklausīties un vairāk sajust
mežu. Atsaucoties valsts prezidenta
aicinājumam Meža dienās darīt valsti
krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidot atpūtas vietas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu, Kārķos iecerēts pie skolas iestādīt
ābeļdārzu, labiekārtot skolas apkārtni,
veidot āra eko klasi. Šīs ak-tivitātes
palīdzēs skolai mērķtiecīgi iegūt ekoskolas statusu. Bez tam Kārķos Meža
dienās iecerētas vēl daudzas citas

aktivitātes – Ķires krasta un dižkoku
sakopšana, ceļojošās izstādes «Atmiņas
mežos un laukos» atklāšana, pēc darba
-un kopīgām pusdienām sacensības un
atrakcijas un dažādi pārsteigumi, darbosies «Zaļā koka darbnīca», tirdziņš.
Neaizmirsīsim arī, ka šogad gada putns
ir pūce, tāpēc ne tikai izgatavosim pūču
būrus, bet arī katrs aicināts nākt uz talku
ar pūcīti (adītu, tamborētu, zīmētu, izgatavotu no māla vai no jebkāda cita
materiāla), tādējādi kopīgi veidojot izstādi un izpratni par pūcēm. Programma ir plaša un vēl tiek precizēta un
papildināta.

Padarīsim skaistāku, zaļāku savu
novadu! Piedalīsimies paši un uz
talkām aicināsim līdzi savus kolēģus, draugus un bērnus! VNvēstis

• Sandra Pilskalne /

foto Andžs Pilskalns

Nāc uz «Austrām» – taupi un šķiro!

Atkritumu šķirošana,
otrreizēji izmantojamo materiālu pārstrāde un atkārtota
izmantošana dod nozīmīgu
ieguldījumu dabas resursu
taupīšanā. Tādēļ SIA «Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija» (ZAAO) aicina ikvienu
Valkas, kā arī tuvākās apkārtnes iedzīvotāju un juridisko personu izmantot Valkas pilsētā, Austras ielā 10 ierīkoto EKO laukumu šķirotu
atkritumu pieņemšanai.
Tāpat Valkas pilsētas iedzīvotājiem 11 vietās ir pieejami
konteineri vieglā iepakojuma
atkritumiem un 9 vietās – stikla pudeļu un burku savākšanas konteineri. EKO punktu
adreses ir atrodamas www.
zaao.lv.
Jauns pakalpojums, kas atkritumu šķirošanu padara vēl
ērtāku un pieejamāku klientiem, kuri dzīvo Valkas pilsētas privātmājās, ir EKO soma.
To var iegādāties EKO laukumā vai piezvanot uz tālruni
26132288. EKO soma ir paredzēta papīra, PET dzērienu
pudeļu, polietilēna un metāla

iepakojuma atkritumu uzkrāšanai (izņemot stikla atkritumiem), un katra mēneša ceturtajā ceturtdienā klientam
tā ir jāizliek pie savas mājas
vārtiņiem. ZAAO somu iztukšos bez maksas. Vienīgais
maksājums ir Ls 2,31 – par
EKO somas iegādi, kas paliek
klienta īpašumā.
Juridiskās personas var izmantot EKO kasti, kas dod iespēju uzkrāt un nodot pārstrādei biroja papīra atkritumus. Visi iepriekšminētie pakalpojumi, ko piedāvā ZAAO, klientiem ir bezmaksas.
Saviem klientiem ZAAO
piedāvā arī nopelnīt atlaidi
rēķinam par sadzīves atkritumu izvešanu. Kā to izdarīt?
Dodieties uz EKO laukumu ar
vismaz 0,25 m3 otrreizēji izmantojamiem materiāliem –
papīru, kartonu, polietilēna
plēvēm, PET dzērienu pudelēm, pudeļu stiklu, logu stiklu
vai metālu un jautājiet EKO
laukuma pārzinim atlaižu
karti. Par katriem 0,25 m3 otrreizēji izmantojamiem materiāliem EKO laukuma pārzinis atlaižu kartē iespiedīs vienu zīmodziņu. Kad būs sakrāti desmit šādi zīmodziņi un
karte nodota EKO laukuma

Sakopsim vidi kopā!
pārzinim, Jūs būsiet nopelnījuši atlaidi Ls 2,00 apmērā rēķinam par sadzīves atkritumu
izvešanu. Zīmodziņu atlaižu
kartē nevar saņemt par sadzīves bīstamiem un elektriskiem vai elektroniskiem atkritumiem.
Būt ZAAO klientam – tas ir
izdevīgi, jo tas dod iespēju
dzīvot tīrā un sakoptā vidē.
Visi Ziemeļvidzemē sašķirotie atkritumi vispirms nonāk
šķirošanas līnijā Daibē, kur
tos tālāk sagatavo atbilstoši
pārstrādes prasībām un tālāk
– jau pārstrādes rūpnīcās, kur
no šiem atkritumiem tiek ražotas jaunas izejvielas.

Ieguvumi šķirojot atkritumus:
• jo vairāk sašķirojam sadzīves atkritumus, jo mazāks
daudzums to paliek un par
tiem jāmaksā mazāk;
• samazinās poligonā noglabājamo atkritumu daudzums,
līdz ar to tik drīz nebūs jādomā par jauna poligona būvniecību;
• tiek ietaupīti dabas resursi, jo atgūtie materiāli tiek pārstrādāti par izejvielām jaunu
produktu ražošanā;
• mēs neatstājam aiz sevis
atkritumu kalnus nākošajām
paaudzēm. VNvēstis
•Ginta Gailuma,
SIA ZAAO šķiroto atkritumu
daļas vadītāja, 26132288

Ozolu pamatskola gatavojas
100 gadu jubilejai
28.maijā

Ozolu
pamatskolā notiks skolas pastāvēšanas 100 gadu jubilejas svinības. Ne mazums
zvārtaviešu un pagasta apkaimes iedzīvotāju paaudžu
paaudzēs mērojuši ceļu uz šo
skolu.
Cirgaļu pagasta otrās pakāpes pamatskola ar brāļu
Kārļa un Edvarda Jozuus
gādību durvis vēra tālajā
1911.gadā. Pirmais direktors
šajā skolā bija Kārlim Jozuus.
Tā laika vēsturiskie dati ir
visai skopi. Ir tikai zināms, ka
kopā ar brāļiem Jozuus darba
gaitas uzsāka arī skolotājs
Kārlis Krievs un skolotāja
Zvaigznīte. Turpmāko gadu
gaitā dažādu iemeslu dēļ
vēsturiskie fakti par skolas
tālāko nākotni ir izzuduši.
Ir zināms, ka 1945.gadā pēc
Otrā Pasaules kara toreizējais
Izpildkomitejas priekšsēdētājs Ozols organizēja skolas
rekonstrukcijas darbus, kas
kara darbības laikā bija stipri
cietusi. Kā pateicību Ozola
kungam par pašaizliedzīgo
darbu, Cir-gaļu pagasta otrās
pakāpes pamatskola tika
pārdēvēta un ieguva skanīgu
nosaukumu – Ozolu pamatskola.
1945.gadā par skolas direktoru iecēla Rūdolfu Spalvēteru. Skolotāja Annu Rauska
un Rūdolfs Spalvēters ilgu laiku bija vienīgie mācībspēki
skolā, kas ievadīja jaunos

zinātkāros prātus skolas gudrībās.
No 1999.gadā par Ozolu pamatskolas direktori kļuva Dzidra Švarte. Domāju, ka nav
tāda iedzīvotāja pagastā, kas
nepazītu mūžam optimistisko, ar humora izjūtu apveltīto direktori. Pēc Cēsu
mūzikas vidusskolas pabeigšanas 1961.gadā Dzidra Švarte
darba gaitas uzsāka Ozolu
pamatskolā par mūzikas skolotāju. Tajā arī aizritējuši tik
daudzie viņas darba gadi.
Vienlaicīgi ar darbu skolā direktore turpināja tālāko izglītību – 1980.gadā viņa pabeidza Liepājas pedagoģisko
institūtu. Dzidra Švarte ir
mācījusi ne tikai mūziku, bet
arī ir izcila matemātikas
skolotāja, kā arī pasniegusi
sportu, rokdarbus, ģeogrāfiju,
latviešu , krievu un vācu valodu. Bez tam arī viņa skolēniem ir mācījusi tautiskās
dejas.
Īsu laiku no 1985. līdz 1986.
gadam Švartes kundze pārstāja darbu skolā un parādīja
savas amata prasmes kā tautas nama vadītāja. Daudzi
zvārtavieši atceras Dzidras
Švartes humora izjūtu un lielisko aktrises talantu, kā arī
atmiņā droši vien palicis laiks, kad viņa veiksmīgi pierādīja savus spēkus izpildkomitejas priekšsēdētājas vadības postenī. 1999.gadā neatlaidīgo pierunāšanas centienu

rezultātā Dzidra Švarte atgriezās strādāt skolā, pārņemdama skolas vadības grožus
savās rokās.
Jautājot, kādam jābūt skolotājam, direktore atbild, ka
visi cilvēki nevar strādāt par
pedagogiem.
Galvenokārt,
skolotājam jābūt godīgam attiecībā pret bērniem, prasīgam, precīzam un, protams,
ar labu humora izjūtu. Skolotājam ar savu uzvedību,
ģērbšanās stilu un leksiku
jārāda skolēniem priekšzīme.
Vaicājot, kā bērni ir mainījušies direktores darba gadu
gaitā, direktore secina - jebkuram laikam savas īpatnības.
Mūsdienās bērni ir daudz
atraktīvāki, bet ar mazāku interesi par mācībām. Pēc direktores domām mūsdienās ir
daudz sarežģītākas mācību
programmas, jāapgūst daudz
vairāk informācija.
No savas puses gribu pateikt
paldies direktorei Dzidrai
Švartei un pārējam Ozolu pamatskolas kolektīvam, jo par
šajā skolā pavadīto laiku ir
palikušas visjaukākās atmiņas.
28.maijā visi Ozolu skolas
bijušie skolēni, skolotāji un
tehniskie darbinieki mīļi gaidīti uz skolas 100 gadu jubilejas svinībām! VNvēstis

• Baltijas Starptautiskās
akadēmijas 4.kursa studente
Arita Zvirbule

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Valkā

Piemin, lai neaizmirstu
25.martā Kārķos rīts aizsākās ar piemiņas brīdi pie
Pelēkā akmens. Pēc tam represētie brauca uz Rīgu, lai
piedalītos gājienā pie Brīvības pieminekļa un iepazītos ar Okupācijas muzeja
ekspozīciju.
Kārķos tā ir tradīcija – katru
gadu tiek rīkots represēto
saiets. Šogad tas tika rīkots
nedaudz citādi. Pasākuma
dalībnieki ceļoties līdz ar sauli un aizdedzot svecītes pie
Kārķu Pelēkā akmens gaismu
nesa līdzi uz Brīvības pieminekli. Kopā ar vecākā
gada gājuma ļaudīm bija
skolēni, kas nesa sarkanbaltsarkano karogu un dzejas
rindās izdzīvoja tā laika notikumus. «Rīgā esmu ceturto
reizi mūžā un man ir ļoti liels
prieks, ka līdzi ir mazmazmeitiņa Vikija. Man ir
svarīgi, lai nākošās paaudzes
izprot to laiku un notikumus,
kurus mums nācās piedzīvot,»
ejot gājienā pie Brīvības
pieminekļa sacīja kārķēniete
Maiga Stilbiņa. Pulcējoties
pasākumam, kārķēniešiem izdevās sastapt savu likteņbiedru, kas nebija redzēts
daudzus gadu desmitus. Sarunas aizsākās arī ar pilnīgi
svešiem cilvēkiem. Lai arī
latviešu mentalitāte ir tāda,
ka uz ielas savu dzīvi otram
reti kad klāstīs, šī gaisotne bija
īpaša. «Mēs gājām kopā ar
gulbeniešiem, pie Brīvības
pieminekļa šķīrāmies kā tuvi
draugi kaut šos cilvēkus
satikām pirmo reizi mūžā.
Mūs vienoja kopīga sāpe un
doma atnākt šeit arī citu

gadu,» stāsta Maija Puriņa,
kura kopā ar brāli un vecākiem
izsūtīta no «Kalnpelēdu» mājām. «Tā sajūtas nav vārdiem
izstāstāmas, kad bija jāatstāj
mājas un dzimtene. Mēs sēdējām pie loga un redzējām,
kā aizved kaimiņus. Viss palika, pat maizīte, kas bija
iejaukta abrā. Mums pavēlēja
doties tālajā Golgāta ceļā. Kā
izdzīvojām nezinu. Mammīte
teica – ar Dievpalīgu,» asarām
acīs tā laika notikumus atceras Maija. Arī Pēteris Cābulis, kura ģimene izsūtīta no
«Spaļu» mājām atzina, ka ļoti
svarīgi šīs dienas sajūtas
nodot jaunajai paaudzei, jo
šodien pēc 62 gadiem kopš
represijām, ziedus pie Brīvības
pieminekļa nolika tā laika
bērni. Viņu vecāki un vecvecāki ir jau aizsaulē.
Pavisam nejauši pie Brīvības
pieminekļa kārķēnieši nokļuva žurnālistu lokā, kuri centās
intervēt Golgāta ceļa gājušos.
Pēc tam brauciena dalībnieki
iepazinās ar Okupācijas muzeja ekspozīciju, Melngalvja
namu un Saules muzeju. Un
tā katrs mājup devās ar saules
muzejā izkrāsotu saulīti, kas
ļaus vēl ilgi atcerēties šo
smeldzīgo un emocijām bagāto dienu.
Latvija izdzīvos, ja lauki būs
stipri. Lauki izdzīvos, ja ļaudis
atcerēsies savas saknes. Mēs
ceram, ka Kārķos vienmēr būs
cilvēki, kas 25.martā atnāks
pie Pelēkā akmens un šajā
dienā vienmēr tur plīvos Latvijas karogs! VNvēstis

•Sandra Pilskalne /
autora foto
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APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2011. gada 27.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.2,27. §.)

Grozījumi 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.9
«Par sociālo pabalstu piešķiršanu»
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu, likuma
«Par pašvaldībām» 43.panta 1.daļas 13.punktu

1. Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 26.
no-vembra saistošajos noteikumos Nr.9 «Par
sociālo pabalstu piešķiršanu» šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:
«27. Pabalstu piešķir klientam, kuram saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas
individuālo vajadzību un resursu novērtējumu ir nepieciešams aprūpes mājā pakalpojums un kuram ir persona, kas veic aprūpi.

Klienta apsekošanu un izvērtēšanu veic ne retāk kā vienu reizi gadā, atkārtoti lemjot par
pabalsta apmēru un pakalpojuma veidu.»
1.2. Izslēgt 34.punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā «Valkas
Novada Vēstis».
Valkas novada domes
priekšsēdētājs K.Albergs
«Prieks, ka ar mani šodien kopā arī ir mazmazmeitiņa Vikija,»
noliekot ziedus pie Brīvības pieminekļa teic Maiga Stilbiņa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2011.gada 27.janvārī

Valkā
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APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2011. gada 27. janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.2,29. §.)

Grozījumi 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10
«Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 25.panta 1.daļu un
«Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma» 35.panta 5.daļu
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1. Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 1.4. Papildināt ar 13.6. apakšpunktu šādā re25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 dakcijā:
«Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada «13.6. privatizēta dzīvokļa īpašniekam, kurš
pašvaldībā»
šādus
grozījumus: atbilst statusam un kurš pats apsaimnieko
savu īpašumu:
1.1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
1.1.1. trūcīgai ģimenei / personai – 70 lati gadā;
«3. Tiesības uz dzīvokļa (mājokļa) pabalstu ir 1.1.2. maznodrošinātai ģimenei / personai-50
Valkas novada teritorijā dzīvesvietu deklarē- lati gadā;
jušām (reģistrējušām) trūcīgām personām (ģi- 1.1.3. vientuļam pensionāram / invalīdam, ja
menēm), maznodrošinātām personām (ģime- viņa ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 144.00
nēm), vientuļam pensionāram/invalīdam, ja – 40 lati gadā»;
viņu ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 144,00»;
1.5. Izteikt 17.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
1.2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
«17.3.vientuļam pensionāram / invalīdam, ja
«4. Lai saņemtu dzīvokļa (mājokļa) pabalstu viņa ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls
klients vēršas sociālajā dienestā pie sociālā 144,00».
darba speciālista ar iesniegumu un sociālais
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā
dienests atbilstoši personas statusam pieņem dienā pēc to publicēšanas laikrakstā «Valkas
lēmumu par pabalsta piešķiršanu.»;
Novada Vēstis».
1.3. Izteikt 13.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
«13.5. vientuļam pensionāram / invalīdam, ja
viņa ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 144,00,
1. Valkas novada domes
līdz 15 latiem mēnesī.»;
priekšsēdētājs K.Albergs

Izmaiņas lauku attīstības
konsultāciju saņemšanā
Sakarā

ar darbu pārstrukturizāciju, ar martu Valkas novada Lauku attīstības speciālistes un vienlaikus arī Valkas pagasta lauku attīstības
speciālistes pienākumus veic
Valda Empele.
Lauku attīstības speciālistes
Valdas Empeles pieņemšanas
laiki pagastu pārvaldēs:
• Ērģemes pagastā – mēneša
trešā trešdienā no pl.9.00 līdz
12.00
Kārķu pagastā – mēneša
pirmā piektdienā no pl.9.00
līdz 12.00
Vijciema pagastā – mēneša
ceturtā ceturtdienā no pl.9.00
līdz 12.00
Valkas pagastā – mēneša otrā
piektdienā no pl.9.00 līdz
12.00
Zvārtavas pagastā – mēneša
otrā otrdienā no pl.9.00 līdz
12.00
Pārējās dienās Valdas Em-

peles konsultācijas var saņemt
SIA LLKC Valkas nodaļā –
Valkā, Rīgas ielā 13 vai zvanot
tālr.64725958, mob.t. 29445406,
vai rakstot uz e-pastu: valda.
empele@llkc.lv
Pagasta
pārvaldēs
lauksaimniecības speciālistu
(Ērģemē pagastā – Montas
Skoteles, Kārķu pagastā Sandras Pilskalnes, Vijciema
pagastā – Brigitas Brūzītes,
Zvārtavas pagastā – Agritas
Paulsones) pieņemšanas laiki
paliek līdzšinējie un tie
publicēti iepriekšējās «Valkas
Vēstīs».
Aktuāla informācija zemes
īpašniekiem un lietotājiem!
Valmieras LAD plāno sākt
izsniegt platībmaksājumu pieteikumus un kartes no
4.04.2011. un tās aizpildītas
sāks pieņemt no 11.04.2011.

VNvēstis

Klāt Cimzes dienas 2011 Sadziedāsies novada mazie CĀĻI un PUTNIŅI
Klāt pavasaris un, kā kat-

ru gadu šajā laikā, jau trīsdesmit otro reizi mūsu pilsētā izskanēs Cimzes dienu
koncerti. Cimzes dienas ir
veltītas latviešu pedagoga,
pirmā latviešu tautas dziesmu melodiju apdarinātāja
un latviešu koru kultūras pamatlicēja Jāņa Cimzes dzīvei
un darbībai. To, ka tieši Valka ir saistīta ar J.Cimzi, apliecina fakts, ka te 19.gadsimta otrajā pusē atradās J.Cimzes vadītais Vidzemes draudzes skolu skolotāju seminārs.
Kā jau ierasts, Cimzes dienas aizsāksies ar klasiskās
mūzikas koncertu Pirmo Lieldienu rītā, 24.aprīlī plkst.11.00
Valkas – Lugažu evaņģēliski
luteriskajā baznīcā. Koncertā
uzstāsies Jāņa Cimzes Valkas
Mūzikas skolas audzēkņi un
pedagogi.
Visi pārējie koncerti notiks

Valkas Mūzikas skolā. 26.aprīlī plkst.17.30 būs klasiskās
mūzikas koncerts, kurā piedalīsies Elīna Gaile (klavieres)
un Ulanta Gaile (vijole). 27.aprīlī plkst.17.30 ikviens aicināts uz Ziemeļlatvijas kameransambļa koncertu (solisti –
J.Cimzes Valkas Mūzikas
skolas audzēkņi). 28.aprīlī
plkst.17.30 visus priecēs koncerts, kurā muzicēs J.Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas
profesora Jura Švalkovska absolventi.
Cimzes dienas noslēguma
koncerts izskanēs 29.aprīlī
plkst.17.30, tas būs veltīts mūzikas skolas 65 gadu jubilejai
un tajā uzstāsies J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas audzēkņi
un absolventi. VNvēstis

• Guntis Freibergs,

J.Cimzes Valkas
Mūzikas skolas direktors /

foto Inguna Medne

Pēc sniegiem bagātās un aukstās ziemas
lēnām, bet ar katru dienu arvien tuvāk, nāk
Pavasaris! Un Pavasaris nāk ar Putnu
dziesmām! Kā jau katru pavasari, arī šogad,
sadziedāsies mazie CĀĻI un PUTNIŅI. Sestdien, 30.aprīlī plkst.14.00 Valkas pilsētas
kultūras namā norisināsies divi Valkas
pilsētas un Valkas novada mazo vokālistu
konkursi: «Cālis – 2011» un «Visi putni skaisti dzied – 2011».
Abos konkursos aicinām pieteikties mazos
dziedātājus no Valkas pilsētas un Valkas novada (dalībnieku skaits nav ierobežots).
Konkursā «Cālis – 2011» var pieteikt dalībniekus līdz 5 gadu vecumam (ieskaitot), bet
mazo vokālistu konkursā «Visi putni skaisti
dzied – 2011» – dalībniekus līdz 8 gadu vecumam (ieskaitot). Dalības maksa konkursos: Ls 2.
Konkursu mērķis ir – veicināt pirmsskolas
vecuma bērnu un jaunāko klašu skolēnu
muzikālo spēju attīstību. Katram konkursantam pēc brīvas izvēles jāsagatavo 1 dziesma,
kas atbilst dziedātāja vecumam un balss
spējām. Dziesmu var dziedāt gan a capella, gan
mūzikas instrumentu vai fonogrammu pavadījumā. Mazo vokālistu dziedāšanu, muzikalitāti un vokālās dotības vērtēs žūrija,
kurā būs mūzikas skolotāji. Visi mazie
dziedātāji saņems pateicības rakstus un titulus!
Aicinām vecākus un mūzikas skolotājus
pie-teikt mazos konkursantus 15.aprīlim
Valkas pilsētas kultūras namā pie Mārītes
Meļķes (tālr.64724266 vai 28626283; e-pasts:
Jau

«Cimzes dienu 2010» noslēguma koncertā ar Ziemeļlatvijas
kameransambli muzicē «jaunā zvaigznīte» Rūdolfs Miķelsons

Vijciemā iecerētas skaistas
Vijas dienas svinības
9.aprīlī

Vijciemā notiks gadskārtējās Vijas dienas, kurās šogad iecerēta
plaša kultūras programma.
Vijas tiek gaidītas no visas
Latvijas.
«Iespējams, ka šogad Vijas
dienas svinībās piedalīsies
vēl vairāk Viju kā līdz šim.
Mūsu pagastā dzīvo 5 Vijas,
taču esmu uz šo pasākumu
aicinājusi arī Aglonas Maizes muzeja vadītāju Viju
Ancāni, kura katru gadu rīko
Vislatvijas Viju dienu. Viņa
arī savā pasākumā informēs
par Vijciema Vijas dienu.
Tāpēc sagaidāms, ka pie
mums atbrauks Vijas pat no
Latgales. Viņas ir jau tagad
izteikušas interesi redzēt Vijas
upi, Vijciemu un piedalīties
kopīgā pasākumā,» stāsta
Vijciema tautas nama vadītāja
Vita Bērziņa.
Vijas dienas sāksies pulksten 17.30 ar Rudītes Gulbes
stāstījumu «Vijciema noslēpumi». Rudīte visu iepriekšējo
gadu ir rūpīgi strādājusi
projektā, kurā digitālā vei-dā
uzmērīts neapzinātais kultūras mantojums. Viņai ir
daudz kas sakāms, kas būtu
jāzina katram vijciemietim,
kā arī tas ir saistoši jebkuram,

kas interesējas par Latvijas
vēsturi. Pulksten 18.00 sāksies
Lielais deju koncerts, kurā
piedalīsies Valkas, Smiltenes
un Strenču novada dejotāji,
tajā skaitā arī paši vijciemieši.
Uz pasākumu aicināts arī deju
kolektīvs no Valgas. Vakarā
varēs vērot tautasdejas, līnijdejas, vēderdejas, sporta
dejas, senioru balles dejas.
Pulksten 20.00 paredzēta
tautas dziedāšana Vijas upes
krastos, kuru vadīs Vijciema
folkloras un ziņģu grupas
vadītājs Ritvars Ragže. Pasākuma laikā tiks iedegtas
svecītes uz tilta margām. «Tā
būs simboliska pretējo krastu,
pretēju uzskatu savienošanai
kopīgai virzībai uz gaismu,»
ieceri skaidro Vita Bērziņa.
Pulksten 22.00 sāksies Vijas
vārda dienas ballīte, kurā
spēlēs grupa «Mākoņstūmēji»
no Smiltenes. Pasākuma ietvaros būs apskatāmas arī
2 izstādes – «Vijas raksti
rokdarbos» un ceļojošā izstāde par kultūrmantojumu
Ziemeļvidzemē «Atmiņas laukos un mežos». VNvēstis
• Sandra Pilskalne,
Kārķu pagasta sabiedrisko
attiecību speciāliste/

Uz tikšanos Valkas pilsētas kultūras
namā! VNvēstis
• Mārīte Meļķe, Valkas pilsētas kultūras
nama kultūras pasākumu organizatore/

foto Inguna Medne

Rokdarbu izstāde Turnā

ceturto gadu Lieldienu laikā Turnā tiek rīkota
rokdarbu un vaļasprieku
izstāde. Izstādēs moto – «Un
uzzied visa pasaule». Savus
darbus izrādīs tamborētāji,
audēji, pērļotājas, kokgriezēji, filcētājas un dažādu citu
amatu pratēji. Izstādē būs
apskatāmi arī ļoti sievišķīgi
aksesuāri.
Ar saviem darbiem izstādes
apmeklētājus priecēs ne tikai
pieaugušie, bet arī skolas
bērni,
kuru darbi tapuši
mājturības stundās un ārpusstundu nodarbībās. Šogad
velmi piedalīties izstādē izteikuši arī interesenti, kuri

ikdienā nedzīvo pagastā, bet
ir saistīti ar pagasta dzīvi.
Izstādes laikā darbosies meistardarbnīcas un darbus iespējams iegādāties.
Izstādes atklāšana 21.aprīlī
plkst. 11.00. Izstādi varēs aplūkot arī piektdien 22.aprīlī
no plkst. 10.00 – 17.00, sestdien 23.aprīlī «Lieldienu zaķa»
skrējiena un vakarā balles
laikā. Pārējās svētku dienās
zvanīt pa tālr. 26673551 Līvijai.
Izstāde būs apskatāma līdz
vēstis
27.aprīlim. VNvēstis
• Rokdarbu pulciņa
vadītāja Līvija Kreile /
foto Sandra PIlskalne

Rokdarbu pulciņa vadītāja
Līvija Kreile

IX Lielais Labdarības Robežtirgus

7.maijā Valkā, Lugažu laukumā valcēniešus un pilsētas
viesus atkal gaidīs interesants
un savā ziņā unikāls projekts
– IX Lielais Labdarības Robežtirgus. Tas ir plašā sabiedrībā iecienīts, ikgadējs pasā-

kums ar daudzveidīgu kultūras programmu, tirgošanos,
dažādām atrakcijām, labdarības loteriju un citām aktivitātēm.
Valkas Tūrisma informācijas birojs aicina pieteikties visus interesentus – tirgotājus,
amatniekus un ikvienu, kurš
vēlas tirgot vai prezentēt savu
produkciju IX Lielajā Labdarības Robežtirgū. Kontaktinformācija: Valkas TIB, Rīgas iela
22, Valka, tel. +371 64725522,
mob.tel +371 26446602, e-pasts
tib@valka.lv .
Robežtirgus ir vērsts uz
labdarību, visi tirgū iegūtie
līdzekļi tiek ziedoti kādam
konkrētam mērķim. Jau ziņots, ka iepriekšējos gados

Robežtirgū iegūtie 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 at-skaņotu J.Cimzes tautas dziesmas apdari «Teici, teici valodiņa». Līdzekļi ir novirzīti
arī pilsētas skeitparka izveidei un inventāra iegādei, kā
arī Valkas pilsētas tirgus
labiekārtošanai – jaunu galdu
iegādei. VNvēstis
vēstis
•Liene Bērziņa,
Tūrisma informācijas
biroja vadītāja

Aicina pieteikties Valkas novada Talantu šovam

foto Vita Bērziņa

Jubilāre – upe Vija 2010.gada pavasarī

Titula «Mazais cālis 2010»
ieguvēja Arīna Akimova
marite.melke@valka.lv), vai arī personīgi Valkas pil-sētas kultūras nama 2.stāvā.
Konkursu organizē Valkas pilsētas kultūras
nams. Konkursa dienā no plkst.12.00 mazajiem dziedātājiem būs nodrošināti mēģinājumi
un konkursa apskaņošana.

16.aprīlī Valkas pagasta
Saieta namā «Lugažu muiža» norisināsies vietējās
biedrības «Traktorciems»
organizēts Valkas novada

iedzīvotāju Talantu konkurss. Šim konkursam aicināti pieteikties Valkas novada iedzīvotāji, neatkarīgi
no vecuma, ar visdažādākajiem talantiem – sākot ar
dziedāšanu vai dejošanu un
beidzot ar kādiem neparastākiem talantiem. Katram dalībniekam sava talanta atklāšanai tiks dotas 5
minūtes.
Pieteikties konkursā var
līdz 11.aprīlim, nosūtot pieteikuma anketu uz e-pastu:
traktorciems@gmail.com ar
norādi: Talantu konkursam.
Pasākuma organizatori patur

iespēju izsludināt papildus
pieteikšanos.
Konkurss tiek rīkots ar
mērķi apzināt talantīgos Valkas novada iedzīvotājos, radot viņiem iespēju iegūt
skatuvisko pieredzi, jaunus
draugus, atbalstītājus un, iespējams pat – izveidot jaunas
apvienības.
Pieteikuma anketa un nolikums atrodami www.valka.
lv .
Plašāka informācija
Ance Empele, e-pasts:
traktorciems@gmail.com,
tel. 64722250, mob. 26436525.
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Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek

• 1.aprīlī plkst.18.00 Valkas
pilsētas kultūras namā pensionāru kluba «Zelta rudens»
dramatiskā kolektīva pirmizrāde
– jautra spēle pēc A.Vilka darbu
motīviem. Iestudējumā parādīta
lauku šodiena ar tās problēmām.
Darbība norisinās lielā un attīstītā
zemnieku saimniecībā. Izrādei
cauri vijas mīlestība, kas neiztiek
bez intrigām un noslēpumiem.
Ieeja Ls 1.
• No 1.aprīļa līdz 31.maijam
Valkas novada Centrālajā bibliotēkā izstāde «Pavasara darbi
dārzā».
• No 1. līdz 29.aprīlim Lugažu
muižā Briču ģimenes gleznu
izstāde.
• No 1. līdz 30.aprīlim Vijciema
tautas namā izstāde «Vijas raksti
rokdarbos».
• 2.aprīlī plkst.11.00 Lugažu
muižā visa veida galda spēļu
turnīrs.
• Līdz 3.aprīlim Lugažu muižā
ceļojošā izstāde «Atmiņas mežos
un laukos».
• 2.aprīlī Valkas ģimnāzijas
sporta hallē Valkas novada un
Valkas badmintona kluba «Lotos»
atklātais pāru čempionāts.
• 2.aprīlī plkst.15.00 Valkas
Novadpētniecības muzejā «Mākslas dienas 2011» – Valkas novada
mākslinieku darbu XII izstādes
«Saruna ar sevi» atklāšana.
Izstāde būs aplūkojama līdz
5.maijam.

• No 4. līdz 18.aprīlim Valkas
novada Centrālajā bibliotēkā
izstāde «Rakstniekam, tulkotājam Ernestam Birzniekam Upītim
– 140».
• Līdz 5.aprīlim Valkas pilsētas
kultūras nama Mazajā zālē Tautas
lietišķās mākslas studijas izstāde
«Rozēm kaisu istabiņu…».
• 6.aprīlī pulksten 12.00 Kārķu
tautas nama kamīnzālē ērģemietes Birutas Rukas akvareļu izstādes atklāšana.
• 7.aprīlī plkst.10.30 Valkas
pilsētas kultūras namā – «Teātra TT» leļļu izrāde «Kas zaķīti
pasargās?». Tā ir jauna, mūsdienīgi asprātīga leļļu izrāde visai
ģimenei – jauniem cilvēkiem visos vecumos. Ieeja Ls 0,50.
• No 7. līdz 21.aprīlim Valkas
novada Centrālajā bibliotēkā
izstāde «Rakstniekam Jānim
Ezeriņam – 120».
• 7. un 8.aprīlī Valkas pilsētā
situācijas analīzes un ideju radīšanas aktivitāte «Nākotnes
pilsētas spēle» («Future City Game»).
• No 8. līdz 29.aprīlim Valkas
novada Centrālajā bibliotēkā izstāde «Es gribu Tev uzdāvināt
dzejolīti šo savu» (Anita Anitīna).
• 8. un 9.aprīlī Valkas pilsētā
Latvijas mākslas skolu pasākums: kultūras nama lielajā zālē, mazajā zālē, abos foajē un
dežuranta telpā – mākslas skolu
zīmēšanas radošas pasniegšanas
metodikas ekspozīcija, darbu
izstādes atklāšana (8.aprīlī) un
Valkas Mākslas skolā (zīmēšanas
konkursa darbu izstāde).
• 9.aprīlī no plkst.9.30 Valkas
ģimnāzijas sporta hallē Valkas
novada 2011.gada atklātais čempionāts volejbolā.
• 9.aprīlī plkst.11.00 Valkas šaha
klubā Valkas novada čempionāts
«ātrais šahs».
• 9.aprīlis Vijciemā Vijas vārda
dienas svinības. No plkst 17.30
kultūras programma Plkst.22.00
Vijas vārda dienas ballīte. Spēlē
grupa «Mākoņstūmēji».
• 9.aprīlī plkst.18.00 Valkas
pilsētas kultūras namā islandiešu
autora Bjorni Haukura Torsona
komēdijas «Tētis» iestudējums.

Galvenās lomas atveidotājs Jānis Jarāns uz skatuves izdzīvos
visu sajūtu, pārdomu un pārdzīvojumu spektru, sākot no
laimīgas laulības dzīves, bērna
ieņemšanas, dzemdībām un
beidzot ar bērna kā pilntiesīga
ģimenes locekļa apzināšanos.
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Valkas pilsētas kultūras
namā pie dežuranta/kasiera katru
darba dienu no plkst.9.00 – 20.00.
Biļešu cenas: 6, 5, 4, 3 lati.
• 9.aprīlī plkst. 19.00 Kārķu
tautas namā koncerts «Dziesma
manai pa-audzei». Plkst. 22.00
balle, spēlē grupa «Tauriņdeja».
• 10.aprīlī plkst. 9.00 Kārķu
tautas namā zolītes čempionāta
noslēgums.
• No 11. līdz 15.aprīlim Turnas
bibliotēkā būs apskatāma Valkas
Mākslas skolas audzēkņu Elīnas
Sulas un Līvas Kreiles darbu
izstāde.
• No 11. līdz 27.aprīlim Valkas
novada Centrālajā bibliotēkā –
Lieldienām veltīta izstāde «No
vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir
austs…».
• 12.aprīlī plkst.12.00 Turnas
tautas namā kluba «Zelta rudens»
dramatiskā kolektīva izrāde
«Jautra spēle».
• No 12.aprīļa plkst.18.00
otrdienās un ceturtdienās Valkas
ģimnāzijas sporta hallē Valkas
novada 2011.gada atklātais čempionāts florbolā.
• 13.aprīlī plkst.18.00 Valkas
novada Centrālajā bibliotēkā
tematiska pēcpusdiena «Saruna par dabas ritmiem un astroloģiju». Tikšanās ar Alfrēda
Vittes Hamburgas astroloģijas
akadēmijas absolventi Māru
Zeltiņu. Izstāde «Ieskaties dabas
ritmos». Ieeja bez maksas.
• 14.aprīlī plks.10.00 Valkas
pamatskolā Skolu teātra svētki.
• 14.aprīlī no plkst.15.00 – 18.30
pie Valkas brīvdabas estrādes
Skriešanas seriāls «Optimists» –
«Pavasaris 2011» I kārta.
• 16.aprīlī plkst.17.00 Valkas
pilsētas kultūras namā Latvijas
Nacionālās operas solistu un
orķestra koncerts. Koncerta īpašais viesis – šī gada jubilārs,

Maestro Raimonds Pauls. Biļetes
iepriekšpārdošanā var iegādāties
Valkas pilsētas kultūras namā
pie dežuranta/kasiera katru darba
dienu no plkst.9.00–20.00, www.
bilesuserviss.lv un Biļešu servisa
kasēs. Biļešu cenas: 10, 8 un 6
lati.
• 16.aprīlī Valkas novada Talantu
konkurss.
• No 18. līdz 29.aprīlim Lugažu
muižā bērnu zīmējumu izstāde
«Lieldienu gailis».
•
19.aprīlī
plkst.15.00
Valkas pilsētas kultūras namā – priekšatlase Latvijas reģionālajam konkursam «Elite
Model Look Latvia 2011».
Informācija un pieteikšanās konkursam Valkā pie M.Meļķes,
tālrunis 28626283. Pieteikties
var arī, aizpildot anketu www.
elitemodellooklatvia.com.
Konkursā var pieteikties ikviena
meitene, vecumā no 14 – 22
gadiem, kuras augums ir virs 172
cm.
• No 19.aprīļa Valkas pilsētas
kultūras nama Mūzikas kluba
telpās vaska figūru izstāde no
Sanktpēterburgas Vaska figūru
muzeja kolekcijas. To veidos
slavenu politiķu, mūziķu, aktieru
un citu pasaulē zināmu personu
vaska figūras. Izstāde būs apskatāma par maksu.
• No 21. līdz 25.aprīlim Turnas
tautas namā rokdarbu izstāde
«Mans vaļasprieks».
21.aprīlī no plkst.15.00 – 18.30
pie Valkas brīvdabas estrādes
Skriešanas seriāls «Optimists» –
«Pavasaris 2011» II kārta.
• 21.aprīlī plkst.18.00 Valkas
novada Centrālajā bibliotēkā
literārs vakars «Tavu spārnu
ēnā…». Piedalās dzejniece,
Iļģuciema sieviešu cietuma kapelāne Rudīte Losāne. Ieeja –
bez maksas.
• 23.aprīlī plkst.11.00 Lugažu
muižas pagalmā Lieldienu pasākums.
• 23.aprīlī plkst.12.00 Ērģemes
pagastā Lieldienu zaķu skrējiens
(no Ērģemes veikala līdz Turnas
tautas namam).
• 23.aprīlī plkst. 19.00 Turnas
tautas namā Zvārtavas pagasta
dramatiskā kolektīva izrāde

Latvijas Nacionālās operas (LNO) mākslinieku koncerts
Valkā 16.aprīlī plkst.17.00
I daļa

L.Bernsteins Uvertīra mūziklam «Kandida»
Kunigundes ārija no mūzikla
«Kandida». Dzied Sonora Vaice
Dž.Geršvins «I got plenty of
nothing» (Bandžo dziesma) no
mūzikla «Porgijs un Besa». Dzied
Krišjānis Norvelis
Porgija un Besas duets no mūzikla «Porgijs un Besa». Dzied Jānis Apeinis un Sonora Vaice.
L.Bernsteins «I Feel Pretty»
no mūzikla «Vestsaidas stāsts».
Dzied Inga Šļubovska.
«Maria» no mūzikla «Vestsaidas stāsts». Dzied Juris Jope.
«Tonight» no mūzikla «Vestsaidas stāsts». Dzied Inga Šļubovska un Juris Jope.
K.Porters «Begin the Bequin».
Dzied Ilona Bagele
K.Porters «So in love». Dzied
Kristīne Zadovska un Jānis Apeinis.
K. Porters «Night and Day».
Dzied Krišjānis Norvelis.
L.Bernsteins «America» no
mūzikla «Vestsaidas stāsts».
Dzied Inga Šļubovska, Sonora
Vaice, Ilona Bagele, Kristīne Zadovska.
Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums
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Valkas pilsētas
iedzīvotāju ievērībai!

Valkas novada Centrālā
bibliotēka (Valkā, Rīgas ielā
22) bibliotēku nedēļas ietvaros 14. un 15.aprīlī pagarina darba laiku līdz
plkst.20.00. Bibliotēkas «parādnieki» – Jums tiek dota
vienreizēja iespēja atnest
grāmatas neierastā laikā.
Aicinām izmantot īpašo
bibliotēkas piedāvājumu!

Mazie dziedātāji tiekas
Lieldienu ieskaņu koncertā

II daļa

Raimonda Paula dziesmas
Boulevard Saint – Geremain
dzied Ilona Bagele.
Vējš meklēja melodiju
dzied Sonora Vaice.
Es nezinu
dzied Jānis Apeinis.
Kaligula
spēlē LNO orķestris.
Kerijas dziesma–Savādā nakts
dzied Inga šļubovska.
Dai bog
dzied Juris Jope.
Pērciet
dzied Jānis Apeinis.
Ja tevis nebūtu
dzied Kristīne Zadovska.
Mambo
spēlē LNO orķestris.
Kavējies vēl
dzied Jānis Apeinis, Ilona Bagele.
Lūgums
dzied Kristīne Zadovska.
Bet ja kaut kur ir paradīze
dzied Ilona Bagele.
Baltā dziesma
dzied Jānis Apeinis, Kristīne Zadovska, Ilona Bagele, Juris Jope.

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

M.Zīle «Savedējs». Plkst.22.00
balle, spēlēs grupa «Zeļļi».
• 24.aprīlī plkst. 11.00 Kārķos pasākums «Sagaidām Lieldieniņu!» (tautas namā vai
Lustiņdruvā atkarībā no laika
apstākļiem). Plkst.21.00 Kārķu
tautas namā «Šūposimies jaunos
un vecos disko ritmos» kopā ar
Dj Pēteri Vaivodu.
• 24.aprīlī plkst.11.00 Valkas
šaha klubā «Lieldienu balva»
šahā.
• No 24. līdz 29.aprīlim Valkas
pilsētā «Cimzes dienas 2011».
• 25.aprīlī pie Valkas pilsētas
kultūras nama «Lieldienu zaķa»
skrējiens.
• 28.aprīlī no plkst.15.00 – 18.30
pie Valkas brīvdabas estrādes
Skriešanas seriāls «Optimists» –
«Pavasaris 2011» III kārta.
• 28., 29. un 30.aprīlī Valkas
pilsētā gadatirgus.
• 29.aprīlī plkst. 10.00 Vijciema
tautas namā konkurss pirmsskolas vecuma bērniem «Ķiparu
talanti».
• 29.aprīlī Kārķos Meža dienas.
Talka, Pūču izstāde (gatavotas
no dažādiem materiāliem), ceļojošā izstāde «Atmiņas mežos
un laukos», pēc darba atpūtas
pasākumi. Plkst. 19.00 tautas
namā Kārķu amatierteātra izrāde M.Zīles luga «Trīs košas
dāmas».
• 30.aprīlī plkst.14.00 Valkas
pilsētas kultūras namā pilsētas un
novada mazo vokālistu konkursi
«Cālis 2011» un «Visi putni
skaisti dzied 2011».
• 30.aprīlī plkst. 18.00 Lugažu
muižā Zvārtavas pagasta teātra
izrāde
M.Zīle
«Savedējs».

26. martā Kārķu tautas namā
skaisti sapucējies Gailis un divas
izveicīgas Vistiņas uz koncertu
aicināja pirmskolas vecuma dziedātājus, bez tam pasākumu kuplināja Ērģemes pagasta Turnas tautas nama pirmskolas vecuma
dejotāji Līgas Kramas vadībā.
«Koncerts bija veltīts Kārķu pirmskolas grupas pastāvēšanas 15.jubilejai. Katru gadu mēs rīkojam koncertu «Cālis»,
kurā dodam ie-spēju dziedāt visiem
bērniem, neizdalot vietas, bet ļaujoties
dzie-dāt priekam,» stāsta pirmskolas
izglītības grupas skolotāja Arta Pūpola,
kura kopā ar skolotāju Danu Zirni bija
ieguldījušas lielu darbu, lai sagatavotu
bērnus koncertam. Protams, paldies arī
vecā-kiem, kuri dzīvoja līdzi bērnu
priekšnesumiem, paldies atraktī-vajam
gailim Ingai Augustei, veik-lajām
vistiņām Monikai Bušujevai un Karīnai
Eglītei, paldies Kārķu skolai par
dāvātajām spēlēm un sponsoriem SIA
«Jaunrozēni» par košajiem gaiļiem.
Bērniem par dāvanām bija neviltota
sajūsma. Ikviens mājup devās ar smaidu
sejā un prieku sirdī. VNvēstis
vēstis

•Sandra Pilskalne, Kārķu pagasta
sabiedrisko attiecību speciāliste

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»

