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Sapnis par Mierkalnu ir piepildījies

Krīt zvaigznes....
Mēs zvārtavieši laikam patiešām esam tie
laimīgie, kuriem ilgus gadus lolotā cerība par
Viena, otra...un vēl,
skaistu tautas namu kā zvaigzne pati iekrita
Šķiet, ka tur augšā
plaukstās... Mēs kā mazi bērni ticējām pasakām,
Mēness sudraba cirvi trin,
jo tajās notiek brīnumi – Sniegbaltīti pamodina
Un visa pasaule piebirst dzirkstīm.
Princis, Antiņš uzjāj stikla kalnā, Pelnrušķīte
Es gribēju salasīt kritušās zvaigznes,
tiek uz balli.... Mēs kopā ļoti, ļoti ticot un cerot
Bet daudz tādu zvaigžņu nebij’.
nokļuvām ballē... 17.martā svinējām Mierkalna
Es atradu tikai vienu, kas spēja man laimi nest.. Tautas nama «atdzimšanu», kopā ar Valkas
Jo ir taču pasaulē laimīgie,
novada domes priekšsēdētāju Kārli Albergu un
Kuriem zvaigznes pašas krīt plaukstās.
Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāju Raiti Priedi
griezām svētku lentu.

Sapnis kā neizdziedāta
dziesma,
Kā neredzēts brīnums.
Vai tiešām nepiepildāmi?
Un kurš par to atbildīgs?
Vai es?
Es jau tikai sapņoju…
Sapņoju, jo vēlos, pat ļoti vēlos,
Lai tie piepildītos.
Piepildījās...
Paveras mākoņu vārti, saule uzsmaida zemei.
Baznīcas zvanu mēles, šķiet, visai pasaulei pāri
Atskan tīri un dzidri. Izeju dārzā, ieklausos skaņās,
Tajās, kas dzidri pamalē skan.
Ieklausos zilajās debesu dzīlēs –
Cīrulis dziesmu dzied, veltītu man.
Un dienai, tik skaidrai, tik dzidrai,
Un saulei, tik siltai, tik mīļai.
Sniegpulkstenis piebalso Lieldienu zvaniem.

L
ai pavasaris nes jaunu sākumu un spēju saskatīt
labo ikvienā lietā! Prieku un ģimeniskas Lieldienas

visiem novada iedzīvotājiem vēl
Valkas novada dome

Klusās nedēļas un Lieldienu
dievkalpojumi Valkas novadā
Valkas-Lugažu baznīcā

1.aprīlī plkst.10.00 Pūpolu Svētdienas dievkalpojums.
5.aprīlī plkst. 18.00 Svētā Vakarēdiena
iestādīšanas dievkalpojums.
6 aprīlī plkst. 18.00 Kristus krustā sišanas atcerei: Svētās zemes apceļotāju – draudzes mācītāja
Ģirta Kalniņa un viņa sievas Mārītes Kalniņas, atmiņu stāstījums.
Ceļojums notika kopā ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas
arhibīskapu Jāni Vanagu. Svētceļojuma laikā katru dienu dažādās
baznīcās tika svinēti dievkalpojumi.
7.aprīlī plkst. 23.30 Nakts dievkalpojums ar kristībām un iesvētībām.
8.aprīlī plkst. 7.00 Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums.
Plkst. 10.00 Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolas koncerts.

Ērģemē atjaunotajā draudzes namā

8.aprīlī plkst.12.30 Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums.
Kristības iesvētības.

Kārķu baznīcā

8.aprīlī pl.14.30 Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums.
Kristības iesvētības.

Vijciema baznīcā

8.aprīlī pl.11.00 Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums.
Kristības iesvētības.

Tagad mēs visi zinām, ka sapņi
rada īstenību. Nebaidieties sapņot

tenes un teātra kolektīvu. Bez viņiem es nebūtu es. Mēs kopā domājam, kopā realizējam, arī sapnis
par Mierkalnu bija kopējs. Izdevās,
jo mēs ticējām, ka, arī tik nelielā
pagastā kāds ir Zvārtava, notiek
brīnumi un sapņus ir iespējams pārvērst īstenībā. Atklāšanas pasākumā saviem kolektīviem teicu: «Man
pieder maza burvju nūjiņa. Tā nav
gatavota ne no zelta, ne sudraba,
bet tomēr... šī mazā burvju lietiņa
man ir visdārgākā manta. Ar to es
varu burt, varu veidot, celt... taču tā
spēj atvērt arī visas durvis un var
pārvērst mani par vislielāko bagātnieci pasaulē! Jūs esiet mana
bagātība.... es esmu lepna, ka Jūs
man esiet. Burvju nūjiņa man ļauj
traukties uz priekšu ļoti ātri, pat
ātrāk par gaismu, ar to es varu
savākt zvaigznes no debesīm, varu
pļavās saplūkt margrietiņas, varu
rotaļāties ar zivtiņām, varu lidot
kopā ar putniem... un varu vienkārši pasapņot. Jau šovakar pirmais
sapnis lai kļūst par īstenību! Lai
turpmāk kopā mums izdodas tik
pat labi kā līdz šim!»
Pēc svinīgās daļas līdz pat rīta gaismai ballējām kopā ar grupu «Rolise» un turpinājām saņemt jaukos
vēlējumus un uzslavas vārdus par
skaisto pasākumu.
Paldies gribu teikt visiem Zvārtavas pagasta cilvēkiem par atbalstu, par kultūras pasākumu atbalstīšanu. Turpināsim to darīt nu jau
skaisti sapostā Mierkalna Tautas namā. Ticēsim... sapņosim...v

arī Jūs. Pasaulei vajadzīgi gan sapņotāji, gan darītāji. Taču visvairāk
vajadzīgi sapņotāji, kuri dara. Lai
izsapņotās stundas dzīvē kļūstu
īstas! Mēs ļāvām tam noticēt... un
piepildījums katra mazā un lielā,
jaunā un ne tik jaunā zvārtavieša
sirsniņā ir radies. Nu mēs paši
varam ballēties, dziedāt, dejot,
spēlēt teātri un, protams, aicināt arī
citus tuvākus un tālākus draugus
pie sevis ciemos. Jubilejas reizē
uzņēmām tikai sava novada draugus no Ērģemes, Kārķiem, Vijciema,
Lugažiem un Valkas. Kā dāvanu
saņēmām sveicienus dejās un dziesmās un katrs bija atvedis arī kādu
savu, īpašo «rozīnīti». Tā piemēram,
Vijciems mani kronēja ar skaistu
puķu vainadziņu un parūpējās, lai
nākošā sezonā mums būtu pilni
vēderi ar muzikālo šķirņu kartupeļiem, Kārķi bija speciāli sacerējuši
dziesmai vārdus un mūs apdziedāja.
Ērģemes tautas nama vadītāja uzdāvināja rozā sivēnu ar «balstiņu»,
lai vienmēr būtu vieglāk sasaukt
kopā savus pašdarbniekus. Novada
dome dāvanā bija atvedusi jaunu
mūzikas centru, kas noderēs mēģinājumos gan dziedātājiem, gan
dejotājiem... un vēl un vēl... Tāpēc
visiem liels, liels paldies par jaukajām dāvanām, par labiem vēlējumiem, par atbalstu un draudzīgu
plecu.
Nevaru nepieminēt arī savus trīs
kolektīvus: ansambli, līnijdeju meiPar jaunām cerībām un sapņiem domājot –
Zvārtavas Tautas nama vadītāja Dagnija Pakalne

Valkas novada domes
februāra sēdes lēmumi

• Atbalstīt aizdevuma ņemšanu Valsts kasē LVL 53 884,00
(piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit četri lati)
apmērā Igaunijas-Latvijas programmas projekta «Development
of Valka Art School as common cross – border cultural education centre» realizācijai uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 2
gadiem ar Valsts kases noteiktiem procentiem.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 «Par materiālo
pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem».
• Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību «Latvijas – Igaunijas institūts», ar ko nodot lietojumā telpas pašvaldības ēkā
Beverīnas ielā 3, Valkā – kabinetu un semināru telpu (Nr.6
un Nr.7) ar kopējo platību 40,64 m2 uz laiku līdz pieciem gadiem bez maksas, par ko biedrība no savas puses nodrošinās
pašvaldībai pieaugušo apmācību, kā arī pašvaldību dokumentu un pasākumu tulkošanu latviešu – igauņu valodās.
• Apmaksāt dalības maksu Ls 160 pēc rēķina piestādīšanas par
Valkas ģimnāzijas 4 skolēnu piedalīšanos «Ģitāristu sesijā 2012»,
kas notiks Madonā no 2012.gada 11.marta līdz 16.martam.
• Apstiprināt Nolikumu Nr.2 «Valkas novada Sociālā dienesta
nolikums».
• Apstiprināt Nolikumu Nr.3 «Valkas novada Sociālā dienesta
Sociālo pakalpojumu daļas nolikums».
• Apstiprināt Nolikumu Nr.4 «Valkas novada Sociālā dienesta
Nakts patversmes nolikums».
• Apstiprināt Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu par dušas
lietošanu vienam cilvēkam Ls 1,64 (viens lats un 64 santīmi) par
vienu reizi, bez PVN. Apstiprināt Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas sniegto maksas pakalpojumu
izcenojumu par veļas mazgāšanu – viena porcija veļas līdz 5 kg
Ls 2,46 (divi lati un 46 santīmi), bez PVN.
• Apstiprināt Nolikumu Nr.5 «Valkas novada bērnu nama
«Saulīte» nolikums».
• Izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu «Zivju resursu
pavairošana un atražošana Zāģezerā, Bērzezerā un Pedeles
upē» Lauku atbalsta dienesta izsludinātam projektu konkursam
valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem. Kopējās projekta izmaksas Ls 2980
(bez 22% PVN). Ja projekts tiks atbalstīts no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu
Ls 500 apmērā.
• Izvirzīt par Valkas novada pašvaldības policijas priekšnieka
amata kandidātu Diānu Jūgu. Noteikt, ka D.Jūga ir iecelta Valkas novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā ar brīdi,
kad saņemta Latvijas Republikas Iekšlietu ministra rakstveida
piekrišana. v

Ugunsdrošības noteikumi
aizliedz kūlas dedzināšanu
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ilvēks var stundām ilgi skatīties, kā līst ūdens, deg uguns
un strādā citi cilvēki. Kopā ņemot tas ir ugunsgrēks – vēsta
kāda anekdote. Un patiesi, tikko kā sniegs ir nokusis un daži
lauku pleķīši sākuši apžūt, atkal ir prieki tai ļaužu grupai, kurai pilnvērtīga pavasara iestāšanās nav iedomājama bez pērnās
zāles dedzināšanas rituāla.
Tas ir tāds apburts loks: regulāri dedzinot pļavas, samazinās
sugu daudzveidība un paliek tikai pret uguni izturīgākie augi
ar dziļu sakņu sistēmu. Izzūd pļavas tauriņzieži, ļoti sarūk
sēklu banka, jo sadeg ne tikai asni un dīgsti, bet arī sēklas, kas
atrodas augsnes virskārtā. Bet, ja uguns ir pamatīga, sadeg arī
trūdvielas un augsnes virsējais slānis. Un tā regulāri svilinot
kūlu, augsne noplicinās.
Ministru kabineta noteikumu Nr.82 «Ugunsdrošības noteikumi» 21.punkts nosaka, ka «zemes īpašnieks (valdītājs) veic
nepieciešamos pasākumus, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas
dedzināšana». Objekta īpašnieki vai pārvaldnieki var tikt saukti pie administratīvās atbildības par teritorijā pieļautu kūlas
(pērnās zāles) dedzināšanu.
Par kūlas dedzināšanu fiziskajām personām uzliek naudas
sodu no 200 – 500 latiem vai piemēro administratīvo arestu uz
laiku līdz piecpadsmit diennaktīm. Taču, ja dedzināšanas rezultātā nodarīts fizisks kaitējums cilvēkiem vai viņu mantiskajām vērtībām, var tikt piemērota kriminālatbildība.
Pavasari raksturo stiprs vējš ar strauji mainīgu virzienu, tādēļ
bīstama ir gan kūlas un meldru, gan ugunskuru dedzināšana,
jo dzirksteles var aizdedzināt ne tikai tuvos priekšmetus un
ēkas, liesmas var pārvietoties pat kilometriem tālu.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) iesaka
vecākiem brīdināt savus bērnus par iespējamām sekām, tiem
vieglprātīgi spēlējoties ar uguni.
Ugunsgrēku profilakse ir sabiedrības kopīgs uzdevums,
it sevišķi Latvijā, kur, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm,
ugunsgrēki ik gadu nodara ļoti lielus zaudējumus.
VUGD lūdz autobraucējus nemest pa mašīnas logu
nenodzēstas cigaretes, jo arī tās var izraisīt kūlas degšanu
ceļmalā, liesmas var nokļūt līdz tuvējām mājām, mežam. Kūlai
degot ceļa malās, tiek apgrūtināta redzamība, kas var veicināt
autoavārijas.
VUGD uzsver, ka visbargāk kūlas dedzinātājus «soda»
viņi paši, jo paliek bez mājām un dažreiz pat zaudē dzīvību.
Pie mājām, kur degusi sausā zāle, «sēru» apmale būs vēl ilgi,
šeit nedziedās putni, nedūks kamenes, bet pļavu ziedu vietā
iemājos nezāles. v
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Klāt pavasaris – atmodas un
apkārtnes sakopšanas laiks

prīlis ir mēnesis, kad, ziemai aizejot, sakopjam savu apkārtni. Arī šogad turpināsim
labo tradīciju – piedalīsimies Vislatvijas Lielajā talkā, kas notiks sestdien 21.aprīlī. Šī
talka ir kļuvusi par lielisku pasākumu – ne
tikai padarot sakoptāku vidi, bet arī vienojot cilvēkus kopīgai idejai, labākai un tīrākai
nākotnei. Mūsu kopīgais mērķis ir – tīra,
skaista un zaļa vide Valkas novadā un visā
Latvijā. Valkas novada dome rosina visus novada iedzīvotājus, darba kolektīvus un skolas
aktīvi piedalīties savas apkārtnes sakopšanā
ne tikai talkas dienā.
Aicinu iedzīvotājus ziņot pašvaldībai par
piesārņotām vietām, lai talkas ietvaros, jau ar
lielākiem spēkiem, varam šīs vietas sakopt.
Domāju, ka iepriekšējos gados esam paveikuši
gana daudz. Tā, piemēram, sakopām Gaujmalu Valkas pagastā, Varžupītes un Pedeles
krastus Valkā, Celīškalnu Vijciemā, ceļmalas
un mežus Zvārtavas pagastā, Ķires krastu un
mežus Kārķos, pilsdrupas Ērģemē.
Līdzīgi kā citus gadus, pašvaldības galvenais uzdevums ir organizēt talku un gādāt par
talkas laikā savākto atkritumu nogādāšanu atkritumu poligonos. Lielās talkas organizatori
ir sarūpējuši maisus atkritumu savākšanai,
ko varēs saņemt pašvaldībā vai talkas dienā
talkošanas vietās. Pašreiz vēl tiek apzinātas
talkas vietas, bet, kā jau katru gadu, akcents
tiks likts uz kādu galveno objektu. Šogad tas
būs upju un ūdens tilpņu sakopšana. Mēs
to esam darījām arī līdz šim, bet šogad šīm
vietām pievērsīsim īpašu uzmanību.
Lai darbi talkas vietās ritētu raiti un
kopīgiem spēkiem padarītu vairāk, kā atbildīgie par talkas norisi ir noteikti pagastu
pārvaldnieki: Jānis Krams – Ērģemes pagastā,
Aivars Cekuls – Kārķu pagastā, Jānis Lapsa
– Valkas pagastā, Mārīte Kalniņa – Vijciema
pagastā un Raitis Priede – Zvārtavas pagastā.
Savukārt Valkas pilsētā darbus koordinēs
Inese Vehi, Vija Iļda un Eduards Ivļevs.

Pašvaldība talkas dalībniekus nodrošinās ar
darba cimdiem, siltu tēju un pīrādziņiem.
Talkas dienā atbildīgie un koordinators būs
sasniedzami uz mobilajiem telefoniem, lai
iedzīvotājus informētu par talkas norisi,
maisu sadali un savākšanu.
Padarīsim tīrāku, skaistāku un zaļāku kādu
vietu savā pašvaldībā! Tā kā darba roku nekad
nav par daudz, nāksim paši un aicināsim līdzi
savus kolēģus, draugus un bērnus! Darīsim
visu, lai varētu dzīvot skaisti, lai par to ir
prieks pašiem un visiem pārējiem. v
Guntis Bašķis,
Valkas novada domes izpilddirektors

Kārķos gatavojas Meža dienām
Tā jau ir tradīcija – Kārķos
katru gadu notiek Meža die-

nas. Marta sākumā pagasta
pārvalde kopā ar sadarbības
partneriem un atbalstītājiem
– Valkas novada domi,
Kārķu pamatskolu, Dabas
aizsardzības pārvaldi, Latvijas valsts mežiem, Latvijas
Amatniecības kameru, akciju
sabiedrību «Latvijas Finieris»
plānoja pasākuma norisi un
izvērtēja veicamos darbus.

Meža dienu laikā iecerēts
turpināt tīrīt Ķires krastus,
ceļmalas, veikt stādījumus
Latvijas valsts mežu teritorijā,
Bērni ar aizrautību piedalās Latvijas Amatniecības
papildināt skolas ābeļdārzu
kameras priekšsēdetāja Viļņa Kazāka vadītajā
ar augļu kokiem, strādāt pie
«Zaļā koka darbnīcā»
vairākiem dižkokiem, sakopt
parku pie tautas nama, sakopt
Kādas būs balvas?
Spiģu alas apkārtni un strādāt vēl vairākos
– Rīgas tehniskās universitātes, Latvijas Izcitos objektos.
gudrotāju biedrības, Latvijas Amatniecības
Kā jau tas īstai talkai pienākas – pēc kopīga
kameras, AMOPLANT u.c
darba būs kopīga maltīte un atpūta, kurā katrs
Šīs ir iecerētas kā pirmās sacensības Latvijā,
sev varēs atrast kaut ko aizraujošu un intebet pēc tam plānots sacensību fināls Rīgā. Vilresantu. Būs dažādi interesanti pārsteigumi,
nis Kazāks rosina vecākiem un darbmācības
taču ir pasākumi, kuriem aicinām gatavoties
skolotājiem darboties kopā ar bērniem, vēl
jau tūlīt un tagad! Viens no tiem – Latvijā
veiksmi visiem, kuri mīl mežu, koku un koka
pirmās koka auto rotaļlietu sacensības.
dizainu un ar humoru teic: «Nekādu blēdību,
Idejas autors Latvijas Amatniecības kamtikai gudras viltības!» Sīkāka informācija pa
eras priekšsēdētājs Vilnis Kazāks aicina šādā
tālruni Vilnis Kazāks 29387388, e-pasts: vilveidā bērniem ļaut iemīlēt mežu un koku.
nis@lak.lv.
«Dosim iespēju bērniem izgatavot no dabiska
Rosinām un aicinām talkas dalībniekus arī
koka interesantas lietas un tā meža un koka
gatavoties un piedalīties koka rotaļlietu izstāburvība daudziem pielips. Taisām pašgājēju
dē! Arī interesantāko eksponātu izstādes daauto! Gandrīz kā F-1»
lībniekiem būs pārsteiguma balvas!
Kā pagatavot šādu auto?
Precīzāk un vairāk informācija par talkas
– Kā dzinējs – motors – darbojās koka zars
norisi būs nākamajās «Valkas Vēstīs». Kārvai maikste, kura iztaisnojoties velk auklu un
ķos kā jau ierasts Lielā talka tiek apvienota ar
tā griež asi ar riteņiem. Auto detaļu izmēri,
Meža dienām.
forma, krāsa... un viss pārējais... brīva izvēle.
3. maijā visi būsiet mīļi gaidīti Kārķos
Kādi ir tehniskie noteikumi?
raženi strādāt un kopīgi atpūsties! v
– Tehniskie noteikumi ir bargi! Absolūti
nekādu ierobežojumu! Uzvar tālāk aizbraukuSandra Pilskalne
šais!!! Labām lietām nav nekā lieka!

Tūrisma maršruta «Via
Hanseatica» attīstīšana
Latvijā, Igaunijā un Krievijā

Valkas novada dome ir uzsākusi projekta
«Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos

resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma
maršruta izstrādē» (Via Hanseatica) īstenošanu. Šis ir tūrisma maršruts, kas savieno
vairāku valstu pilsētas – Sankt-Pēterburgu,
Narvu / Ivanovogorodu, Tartu, Valku / Valgu,
Valmieru un Siguldu.
Projekta ietvaros Valkas novadā plānots
uzstādīt informatīvās norāžu zīmes uz reģiona
kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem, veicināt tūrisma maršruta Via Hanseatica potenciālu un rekonstruēt Valkas novadpētniecības
muzeja stāvlaukumu.
Projekta īstenošanas laiks ir no 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim un tā vadošais partneris ir Vidzemes plānošanas reģions. Kopskaitā projektā piedalās 18 partneri
no Latvijas, Krievijas, Igaunijas, tai skaitā – arī
Valkas novada dome un vairāk kā 20 asociētie
partneri – pašvaldības, dažādas nevalstiskās
un tūrisma organizācijas.
Projektu īsteno Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. –
2013. ietvaros. Kopējais Valkas novada domes
budžets projektā ir 31 889,89 EUR, no kura Igaunijas – Latvijas – Krievijas programmas finansējums ir 28 700,90 EUR vai 90%. Valkas novada domes līdzfinansējums veido 10%, no kuriem 5% ir valsts budžeta dotācija. v
Jana Putniņa,
Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja

Pētījuma «Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
piesaistes iespējas pierobežas pašvaldību attīstībai» prezentācija

E

iropas Sociālā fonda
(ESF) finansētā projekta
«Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā» (vienošanās
identifikācijas
numurs:
Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/
SIF/003/17, 27.07.2011.) ietvaros
SIA «Omnia Pro», pēc Valkas novada domes pasūtījuma, izstrādā
pētījumu «Eiropas Savienības un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
piesaistes iespējas pierobežas pašvaldību attīstībai».
Pētījuma izstrādes laikā ir veikta

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Vidzemes un Latgales pierobežas
pašvaldību aptauja – anketēšana
par Eiropas Savienības (ES) finansējuma piesaisti, prioritārām pašvaldību attīstības jomām, nozīmīgākajiem projektiem un problēmām, kas traucē finansējuma piesaisti.
Ar iepriekšminēto pētījumu tā
izstrādātāji iepazīstinās 17.aprīlī
plkst.11.00 Beverīnas ielas 3 zālē,
Valkā. Aicināti visi interesenti! No

«Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana
Latvijas novados» manuskriptu konkurss

Apgāds «Jumava», sadarbībā
ar Latvijas Pašvaldību savienību,

izsludina manuskriptu konkursu
«Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana Latvijas novados».
Mūsu tautas vēsture un tās kultūrmantojums ir mūsu tautas pašapziņa, tā apzināšana un saglabāšana ir ļoti svarīgs uzdevums.
Apgāds «Jumava», sadarbībā ar
Latvijas Pašvaldību savienību, izsludina šo konkursu, lai mūsu tautas vēsture, mūsu vecvecāku un
vecāku stāsti tiktu saglabāti nākošām paaudzēm.

Apgāds «Jumava» 20 darbības
gadu laikā ir bijis aktīvs kultūrvēsturisko stāstu izdevējs. Tāpēc turpinot grāmatu sēriju par Latvijas
kultūrvēsturi, apgāds aicina pašvaldībās dzīvojošos vēsturniekus,
literatūras zinātniekus, novadpētniekus un citus aktīvus interesentus, kuri ir pierakstījuši, veidojuši un saglabājuši informāciju un
aprakstus par savu novadu un tā
notikumiem, veidot manuskriptus,
rakstīt stāstus un iesniegt tos konkursa žūrijai izvērtēšanai.
Izveidota profesionāla žūrija vērtēs iesniegtos manuskriptus, un

Valka un Valga uzsāk unikāla
projekta realizāciju

V

alkas novada dome ir uzsākusi unikāla projekta «Valkas mākslas skolas kā
kopīga pārrobežu kultūrizglītības centra
attīstība» (Art School «Walk») realizāciju.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2012.gada
1.marta līdz 2013.gada 31.augustam un tā
vadošais partneris ir Valkas novada dome.
Kā partneris projektā darbojas Valgas pilsētas
valde. Projektu īsteno Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013
ietvaros. Kopējais projekta budžets ir 144 035
EUR, no kura Igaunijas – Latvijas programmas
finansējums ir 122 430 EUR. Valkas novada
domes līdzfinansējums veido 15%, no kuriem
5% ir valsts budžeta dotācija. v
Ernests Lībietis, Attīstības un
projektu daļas vadītājs

konkursa uzvarētāja manuskripts
tiks izdots apgāda «Jumava» grāmatu sērijā par Latvijas kultūrvēsturi. Tiks izvēlēti papildus divi manuskripti, kurus arī nominēs žūrija
un tie saņems balvas no apgāda
«Jumava».
Manuskriptu iesniegšanas termiņš: no 2.04.2012 līdz 2.07.2012.
Iesniegto manuskriptu vērtēšana
tiek uzsākta pēc iesniegšanas termiņa beigām un konkursa uzvarētāji tiek paziņoti 1.10.2012. Grāmata tiek izdota 2013.gadā.
Plašāka informācija par konkursu: www.jumava.lv v

Informācija iedzīvotājiem

V

alkas novada dome informē, ka ar 2012.gada 1.aprīli stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumos Nr.735 «Noteikumi par valsts
vai pašvaldības zemes nomu», kas nosaka, ka apbūvēta
zemes gabala minimālā nomas maksa ir 10 latu gadā,
bet sākot ar 2013.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa
nosakāma 20 latu gadā. Savukārt, neapbūvēta zemes gabala, pēc pašvaldības pieņemta lēmuma par zemes gabala
iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nomas maksa tiek
noteikta 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās
zemes kadastrālās vērtības.
Svarīgi ņemt vērā, ka, ja līgums ir noslēgts pirms šo
noteikumu spēkā stāšanās un nomas līgumā ir pielīgtas
zemes gabala iznomātāja tiesības vienpusēji mainīt nomas
maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību, zemes
iznomātājam šie līgumi ir jāgroza deviņu mēnešu laikā no
šo noteikumu spēkā stāšanās dienas un jānosaka nomas
maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā. v

M

Projekta ietvaros Valkas Mākslas skolā plānots
ieviest mākslas izglītības programmas igauņu
valodā, izstrādāt jaunu skolas organizācijas modeli un nodarbināt speciālistus ar igauņu valodas zināšanām. Skolas vajadzībām tiks iegādātas
mēbeles, metodoloģiskie materiāli, mākslas
vēstures grāmatas (igauņu un latviešu valodās)
un kokgriešanas instrumentu komplekts. Valkas Mākslas skolā jau ir notikusi pirmā igauņu
valodas programmu ieviešanas izstrādes darba
grupas sanāksme. Iepriekšminētajā projektā
paredzēts organizēt arī vairākus kopīgus Latvijas un Igaunijas kultūrizglītības pasākumus.
Tuvākais no tiem: grafiti meistarklase – konkurss
paredzēts šī gada jūnijā.

17.aprīļa pētījums būs pieejams arī
Valkas novada mājas lapā www.
valka.lv/pasvaldiba/projekti.
100% no projekta finansē ES ar
ESF starpniecību. Apakšaktivitāti
administrē Valsts kanceleja, sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas
fondu. v
Gunta Smane,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja

Godājamie Valkas
novada iedzīvotāji!

ēs lūdzam Jūs piedalīties aptaujā, jo vēlamies
uzzināt par Jūsu ikdienas paradumiem, pakalpojumu
izmantošanas vietām un braucienu biežumu, kas saistās
ar Rūjienas pilsētu un Rūjienas novadu, jo Jūs atrodaties
vistuvāk Rūjienas pilsētai. Mums ir svarīgi uzzināt īpaši
par apdzīvotās vietas Kārķi iedzīvotāju ikdienas paradumiem, jo parasti mūsu ikdiena ir saistīta ar attālumiem,
kas jāveic līdz veikalam, bankai vai skolai. Mēs ikdienas
lietas darām, nedomājot par pašvaldību robežām.
Anketa ievietota mājas lapā www. valka.lv vai www.rujiena.lv. Lūdzu anketas aizpildīt līdz 15.aprīlim.
Anketas aizpildīšana būs Jūsu līdzdalība un atbalsts Rūjienas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
sagatavošanā.
Ar šīs aptaujas palīdzību vēlamies noskaidrot, cik saistīta
ir Rūjienas pilsēta un novads ar Valkas novadu. Aptauju
vēlamies veikt arī Mazsalacas, Burtnieku un Naukšēnu novados.
Ar šīs aptaujas palīdzību vēlamies pamatot atsevišķu projektu tālāku virzību, kā, piemēram, Rūjienas-Valkas autoceļa
sakārtošanas nepieciešamību. Tas ir viens no svarīgiem projektiem, bet ir jau arī citi ceļi un nepieciešamības.
Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību! Anketa ir anonīma. v
Projekta vadītāja Inese Pivare
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Informē Sociālais dienests

Valkas novada Sociālā dienesta
apmeklētāju pieņemšanas laiki
Vārds, uzvārds,
amats
Natālija Dubrovska
vadītāja
Zane Zariņa
sociālā darbiniece
Valkā
Lilija Līviņa
sociālā darbiniece
Valkā
Iveta Poriete
Sociālo pakalpojumu
daļas vadītāja
Zita Roze
sociālā darbiniece
Ērģemes pagastā
Ilze Engere
sociālā darbiniece
Kārķu pagastā
Dace Bašķe
sociālā darbiniece
Valkas pagastā
Inta Zučika
sociālā darbiniece
Zvārtavas pagastā
Kristiāna Brolīte
Sociālās palīdzības
organizatore
Zvārtavas pagastā
Gunita Beikmane
Sociālā darbiniece
Vijciema pagastā

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

13.00 –18.00 8.30 – 16. 30
(katra mēneša
pēdējā)
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
13.00 – 16.30 13.00 – 16.30
8.30 – 12.00
13.00 – 16.30

8.30 – 12.00
13.00 – 16.30

8.30 – 12.00
13.00 – 16.30

8.30 – 12.00
13.00 – 16.30

8.30 – 12.00
13.00 – 16.30

8.30 – 12.00
13.00 – 16.30

8.00 – 12.30
13.00 – 16.00

8.00 – 12.30
13.00 – 16.00

9.00 – 16. 00
8.30 – 12.00
12.30 – 16.30

Piektdiena

8.30 –12.00
13.00 – 16.30

Sociālajos
dzīvokļos
Valžkalnos

9.00 – 16. 00
9.00 – 12.00
12.30 – 18.00

8.30 – 12.00
12.30 – 16.30
8.30 – 12.00
13.00 – 16.30

8.30 – 12.00
12.30 – 14.00

10.00 – 16.30 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00
Pieņem
12.30 – 14.00 12.30 – 14.00
Valkā

8.30 – 15.00

Ko lasa
Valkas novadā?
2011.gadā Valkas novada publiskajās bibliotēkās
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Ceturtdiena

V

reģistrēti 2710 lasītāji jeb 26% no novada iedzīvotāju
skaita. Bibliotēkas apmeklētas 63799 reizes, izsniegums
no bibliotēku krājumiem – 126 801 eksemplārs. No kopējā
lasītāju skaita 756 ir bērni un jaunieši, vecumā līdz 18
gadiem. Bibliotēku krājumu komplektēšanai pagājušajā
gadā Valkas novada dome piešķīrusi Ls 9551, jeb Ls
0,93 uz vienu iedzīvotāju. No krājuma papildināšanai
atvēlētajiem līdzekļiem grāmatas iegādātas par Ls 5298,
periodika – par Ls 4253. Kopumā novada bibliotēku krājumi papildināti ar 6071 jaunieguvumu – 2105 grāmatas,
3915 periodiskie izdevumi un 51 eksemplārs citu dokumentu.
Iedzīvotājiem bez maksas pieejami 59 datori ar interneta pieslēgumu. No šiem datoriem par brīvu tiek
nodrošināta pieeja datu bāzēm letonika.lv un news.lv,
kā arī latviešu filmu skatīšanās portālā www.filmas.lv.
Viss novada publisko bibliotēku krājums ir atspoguļots
elektroniskajā kopkatalogā un pieejams vietnē http://
vpb.valka.lv. Bibliotēkās noorganizēts 91 tematisks
pasākums. Novada publiskajās bibliotēkās strādā 19 bibliotekāres.
Ko lasa Valkas novada iedzīvotāji? No nozaru literatūras aizvadītajā gadā priekšroka dota M.Kalandarova
grāmatai «Vīza uz dzelmi», kas vēsta par kuģa Estonia bojā eju. Pieprasīta bija arī Dž.Pērkinsa grāmata
«Ekonomiskā slepkavas grēksūdze» – autobiogrāfisks
stāsts par ekonomisko slepkavu, īpaši par slepenās grupas dzīvi, apmācībām un darba metodēm. Daiļliteratūras
topā lasītāji izvirzījuši M.Džonsones «Pārmaiņu vējš»,
St.Lārsona «Millennium» triloģijas pirmo grāmatu «Meitene ar pūķa tetovējumu» un K.Makkalovas aizraujošo
darbu «Zāles vainags». No oriģinālliteratūras lasītākās
grāmatas bijušas I.Bonderes «Irbes skarbās māsas», A.Sk.
Gailītes «Vienā dienā visa dzīve», M.Svīres «Audums
kāzu kleitai» un L.Stumbres romāns «Vasaras svelme».
No žurnāliem iecienīta «Ieva», «Ievas Stāsti», «Ievas
Veselība», «Praktiskais Latvietis». Jauniešus piesaista
«Sīrups», «Ilustrētā Zinātne» un «Ilustrētā Vēsture».
Valkas bibliotēka saka lielu paldies saviem atbalstītājiem, kas 2011.gadā dāvinājuši bibliotēkai grāmatas: J.Matvejevai, M.Iļjenko, V.Mīlbergam, V.A.Krauklim, V.Dudzinskim, A.Cimdiņai, V.Iļjinam, A.Ābenai,
D.Puķītei, L.Krūkliņai, M.Rozentālei, A.Putniņam,
Dz.Skrūzmanei, A.Kopštālei, A.Ikšelim, K.Briedim,
A.Metuzālam, Morozu ģimenei un citiem. v
Ginta Dubrovska,
Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore

8.30 – 15.00

9.

alkas novada Sociālā dienesta vadītāja Natālija Dubrovska informē, ka 2012.gada 30.decembrī ir stājušies spēkā
LR likuma «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums» grozījumi. Likuma 12.panta 4.daļa nosaka, ka tos
darbspējīgos klientus, kuri saņem sociālo palīdzību vismaz
trīs mēnešus pēc kārtas, pašvaldības sociālajam dienestam
ir tiesības iesaistīt:
• Darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas
un apgūšanas pasākumos līdz divpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām, kas rada
labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju
veicējus. Minētos pasākumus pašvaldībās, biedrībās vai
nodibinājumos īsteno bez nolūka gūt peļņu. Pašvaldības
sociālais dienests slēdz līgumu ar darbspējīgo klientu,
līgumā paredzot pasākumu vietu, laiku, abu pušu tiesības,
pienākumus un atbildību.
• Darbos pašvaldības teritorijā, slēdzot darba līgumu uz
noteiktu laiku ar darbspējīgo klientu. v

VALKAS NOVADA Sociālās aprūpes nams
aicina darbā
• SOCIĀLO DARBINIEKU
Darbības joma – Sociālais darbs ar Sociālās aprūpes nama
klientiem. Pieredze darbā profesijā tiks uzskatīta par
priekšrocību.
Izglītības līmenis – 2.līmeņa profesionālā augstākā
izglītība ar iegūtu kvalifikāciju – sociālais darbinieks.
• SOCIĀLO APRŪPĒTĀJU
Izglītības līmenis – 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes vai profesionālā vidējā izglītība
sociālās aprūpes jomā.
Kontaktinformācija: tālrunis – 64725982, 29457508;
e-pasts: socnams@valka.lv
Adrese: Sociālās aprūpes nams,
Rūjienas iela 3E, Valka, LV–4701.
Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju
var iesniegt Sociālās aprūpes namā personīgi, sūtot pa
pastu vai elektroniski līdz 2012.gada 20.aprīlim.

Paldies visiem, kuri bija,
ir un būs kopā ar mums

martā Valkas novada
bērnu namā «Saulīte» jau
no agra rīta valdīja svētku
noskaņa. Sapostajā ēkā gaidīja ierodamies ciemiņus
uz iestādes pilngadības jubileju «Mani raibie 18». Ikviens varēja aplūkot fotogrāfijās iemūžinātos spilgtākos ikdienas mirkļus,
papriecāties par bērnu
prasmēm dažādos rokdarbos. Svinīgais pasākums
noritēja draudzīgā, brīvā
gaisotnē, mijoties atmiņu
stāstījumiem un foto kadriem ar bērnu improvizētiem
priekšnesumiem. Bērnu nama kolektīvs savā svētku
Nama iemītnieki ieklausās laba vēlējumos
sajūtā dalījās arī ar ciemiņiem un viesi saņēma
mazas veltes ar «Saulītes»
logo.
Saviesīgās sarunas turpinājās pie gaumīgi klāta
galda, par ko pateicamies
mūspusē tik populārajam
«Jumim». Sirsnīgu paldies
sakām visiem, kuri pabija kopā ar mums, jo no
sveicējiem gan darbinieki,
gan bērni saņēma daudz
labu un stipru vārdu, kā
arī kopā lietojamas un
izbaudāmas dāvanas. Tāpēc liels paldies visiem,
kuri palīdzējuši veidot šo
iestādi, nākuši talkā ar padomu, organizējuši bērniem
pasākumus, dāvinājuši tos
viņiem vai snieguši jebkāda
Nelielas un praktiskas veltes saņem ne tikai viesi,
veida atbalstu.
bet arī mājinieki
«Mani raibie 18» patiešām
ir bijuši tik raibi, cik vien
salidojumā. Plānu un ieceru ir daudz, un daudziespējams. Tādēļ atmiņu pūrs ir gana bagāts
reiz tieši labas gribas palīgi palīdz tās īstenot. v
un savus divdesmit gadus «Saulīte» plāno
Līga Veinberga,
sagaidīt bijušo audzēkņu, darbinieku un labvēļu
Bērnu nama «Saulīte» direktore

2012.gada pavasara
jaunumi lauksaimniekiem

K

amēr vēl daba nav līdz galam atmodusies un sākušies lauku darbi, lauksaimniekiem būtu jāiepazīstas ar jaunumiem
2012.gada sezonai.
Uz VPM var pretendēt par tādu lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ)
platību, kas ir atbalsta pretendenta īpašumā
vai valdījumā (lietošanā) kārtējā gada
15.jūnijā. Lauksaimniekiem saimniecībās jāglabā rakstiski apliecinājumi par tiesībām
apsaimniekot atbalstam pieteikto LIZ un par
LIZ, kas nav īpašumā šāds apliecinājums būs
jāuzrāda pēc LAD pieprasījuma. Tas nozīmē,
ka, bez LAD uzaicinājuma, nekur līgumi nav
jānes un jāatrāda.
Rakstisks apliecinājums var būt: nomas
līgums, patapinājuma līgums, dāvinājuma
līgums, mantojuma apliecinošs dokuments,
pagasta lēmums u.c.. Ārkārtas gadījumā, ja
no zemes īpašnieka vai tā pilnvarotā pārstāvja
nav iespējams iegūt rakstisku piekrišanu, bet
pastāv vienošanās par atļauju apsaimniekot
konkrēto zemes gabalu, ir pieļaujams vienpersonisks rakstisks pretendenta apliecinājums.
Izņēmuma apliecinājumos par tiesībām apsaimniekot LIZ obligāti jānorāda: attiecīgais
lauka numurs un platība (ha), kas deklarēta
atbalstam Platību maksājumu iesniegumā
2012.gadā; konkrētais lauku bloka vai kadastra numurs, īpašnieks, īpašnieka adrese
un kontaktinformācija. LAD sazināsies ar
attiecīgo zemes īpašnieku, lai pārliecinātos
par konkrētā lauksaimnieka tiesībām apsaimniekot atbalstam pieteikto LIZ platību.
2012.gads ir pēdējais, kad tiek piešķirti
papildus valsts tiešie maksājumi (PVTM),
bet ar 2012.gadu pilnībā atdalīti no ražošanas un attiecīgi aizstāti ar diviem jauniem maksājumiem: atdalīto PVTM par
kartupeļu cieti un atdalīto PVTM par
nokautiem vai eksportētiem liellopiem
(fiksējums 2011.g). Tas nozīmē, ka tā pat kā
pārējos atdalītos PVTM arī šos vēsturiskos
maksājumus piešķirs ņemot vērā atbalstam
tiesīgās vienības, ja pretendents pieteiks un
būs tiesīgs saņemt VPM par vismaz 1 ha.
Ir pieņemtas izmaiņas bezakcīzes dīzeļdegvielas limita piešķiršanai, prasības ir līdzīgas kā 2011.gadā, jāražo lauksaimniecības
produkcija un jānodrošina Ls 200 ieņēmumi
uz katru VPM pieteikto hektāru. Pastāv
arī prasība par 0,2 DV nodrošinājumu uz
atbalstam pieteiktā zālāju platības, ja atbalstam tiek pieteiktas zālāju platības, bet
dzīvnieku nodrošinājuma nav, tad tie pretendenti, kuri to neizdarīja 2011.gadā varēja
līdz 1.martam LDC reģistrēties kā primārie
lopbarības produkcijas ražotāji. Ieņēmumu
nodrošinājums uz Ls 200 ha netiek prasīts
tiem lauksaimniekiem, kuri savu saimniecisko darbību reģistrējuši un uzsākuši laika
posmā no 01.04.2011.līdz 31.03.2012. un
par tām platībām, kuras tiek pieteiktas papildu deklarētām platībām salīdzinājumā ar
iepriekšējo pieteikšanas periodu.
Lai saņemtu akcīzes nodokļa atbrīvojumu
dīzeļdegvielas iegādei, lauksaimniecības
produkcijas ražotājs kārtējā gadā no 10.aprīļa līdz 1.jūnijam iesniedz LAD reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu.
Lai varētu operatīvi izvērtēt iesniegumus
un pieņemt lēmumu, lauksaimniecības produkcijas ražotājs iesniegumam var pievienot
gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma,
D31 pielikuma ieņēmumu un izdevumu
pārskata vai cita dokumenta kopiju, kas
apliecina ieņēmumus no lauksaimnieciskās
darbības par iepriekšējo taksācijas gadu.
Pretējā gadījumā, sakarā ar to, ka deklarāciju
iesniegšanas termiņš VID ir noteikts 1.jūnijs
var līdz septembrim aizkavēties bezakcīzes
dīzeļdegvielas limita piešķiršanas lēmums.
Par šiem un citiem jaunumiem varat uzzināt Valsts lauku tīkla (VLT) rīkotajos
informatīvajos semināros, LAD un Zemkopības ministrijas mājas lapā, arī pie pagastu
lauku attīstības speciālistiem, vai sazinoties
ar mani. v
Valkas novada lauku attīstības speciāliste
Valda Empele
Mob.t.29445406, t. 64725958
e-pasts valda.empele@llkc.lv

Informācija zemniekiem, kuri
nodarbojas ar bioloģisko
lauksaimniecību!

N

o 2012.gada 15.marta Priekuļos,
Dārza ielā 12 («Agrocentra» ēkā), 126.
kab. (1.stāvs), pieejamas juriskonsultes
dipl. iur., mg. sc. env. Ilonas Tenisones maksas konsultācijas un pakalpojumi vides
pārvaldības un juridiskajos jautājumos:
Bioloģiskajiem lauksaimniekiem

• Palīdzība un konsultācijas bioloģiskās

lauksaimniecības uzņēmumu ražošanas
pārvaldības sistēmu izstrādē un uzņēmumu iekšējās dokumentācijas sakārtošanā;
• Palīdzība bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas iestādēs iesniedzamo
dokumentu (ražošanas plāni, atskaites
u.c.) sagatavošanā;
• Klientu pārstāvība bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas iestādēs, valsts
pārvaldes iestādēs, tiesās;
• Juridiskās konsultācijas bioloģiskās
lauksaimniecības uzņēmuma atbilstības
un ELFLA atbalsta saņemšanas jautājumos, klientam nelabvēlīgu administratīvo aktu apstrīdēšana.
Iespējami izbraukumi uz klientu saimniecībām. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.
26521206 (Ilona). v

Saimniecībās uzkrātās plēves un citu
iepakojumu izvedīs bez maksas

L

atvijas Zaļā punkta sadarbības partneris «Eko Reverss»
arī šogad aicina Latvijas zemniekus uzkrāt un pārstrādei nodot
minerālmēslu maisus, dārzniecībā izmantoto plēvi, lopbarības
ietinamo plēvi un sietus, kā arī plastmasas kannas.
Izvešana notiks ar «Eko Reverss» transportu, iepriekš par to
vienojoties ar katru individuāli. Tiklīdz saimniekam izveidojas
iepriekš minēto atkritumu uzkrājums, jāsazinās ar «Eko Reverss»
speciālistu pa tālruni 28382308 vai 67501011. Kanniņām jābūt
rūpīgi izskalotām un plēvēm atbrīvotām no salmu, skābbarības
un augsnes atliekām.
Nelielo saimniecību īpašniekus aicinām kooperēties ar kaimiņiem un savest lielāku daudzumu materiālu vienuviet, lai labais nodoms – saudzēt dabu, nododot atkritumus pārstrādei – ir
samērojams ar cita dabas resursa – degvielas – patēriņu.
Nododot materiālus pārstrādei, lauksaimnieks ne vien atbrīvojas no atkritumiem, par kuru izvešanu un noglabāšanu atkritumu apsaimniekošanas poligonā citkārt būtu spiests maksāt, bet
arī saņem apliecinājumu par videi kaitīgo atkritumu nodošanu
otrreizējai pārstrādei, ko nepieciešamības gadījumā varēs uzrādīt
kontrolējošajām iestādēm.
Savākto materiālu «Eko Reverss» nogādā uz pārstrādi rūpnīcā
«NordicPlast», kas atrodas Olainē. Tur top plastmasas granulas,
kuras tālāk izmanto jaunas plēves vai dažādu cietās plastmasas
priekšmetu ražošanā. v
Egita Matulēna, Eko Reverss projektu vadītāja

Par klaiņojošiem dzīvniekiem
V

alkas novada mājas lapā www.valka.lv sadaļā
«Pašvaldība» ir izveidota jauna sadaļa «Dzīvnieku
patversme». Tur tiek publicēta informācija un fotogrāfijas par dzīvniekiem, kas ievietoti Valkas novada
domes dzīvnieku patversmē «Nagliņas». Par visiem
klaiņojošiem vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušajiem
dzīvniekiem, iedzīvotājiem ir jāziņo pa telefonu
26127430 Valkas pilsētas dzīvnieku ķērājam Vitālijam
Luguzim, kurš, izvērtējot situācijas bīstamību, iespējami ātrākā laikā izbrauks uz dzīvnieka atrašanās
vietu.
Pēc dzīvnieka noķeršanas, V.Luguzis pārliecināsies
par to, vai dzīvnieku ir iespējams identificēt un, ja tas
būs iespējams, nekavējoties par to paziņos dzīvnieka
īpašniekam. Pārējos klaiņojošos dzīvniekus nogādās
dzīvnieku patversmē. Īpašnieks 14 dienu laikā savu
dzīvnieku var saņemt, sedzot visus izdevumus, kas
saistīti ar tā ķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu.
Suņa vai kaķa īpašniekam jāuzrāda dzīvnieka
vakcinācijas apliecība, bet daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem – arī čeks par dzīvnieku turēšanas nodevas
samaksu. Ja 14 dienu laikā dzīvnieka īpašnieku nebūs
izdevies atrast, patversmei ir tiesības dzīvnieku atdot
citai personai. Saņemot savu jauno mīluli, ir iespēja
ziedojuma kārbā atstāt naudu dzīvnieku barības iegādei, kas ļaus pēc iespējas ilgāk paturēt dzīvniekus
patversmē un meklēt tiem jaunus saimniekus.
Tuvojoties pavasarim, arvien vairāk palielinās
klaiņojošo suņu skaits, kas vairumā gadījumu ir
saimnieku suņi, ko paši saimnieki nespēj noturēt
savās privātteritorijās. Tādēļ ļoti svarīgi ir savus
pārošanai neparedzētos dzīvniekus sterilizēt un
kastrēt. Arī kaķiem, kas iet ārā, ir jābūt sterilizētiem.
Mājdzīvnieku īpašniekiem ir pienākums atbildēt par
savu mājdzīvnieku rīcību un tās radītajām sekām.
Ir aizliegts pamest mājdzīvniekus bez aprūpes un
uzraudzības. v
Inese Vehi,
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas
nodaļas vadītāja

11.martā Kārķu pagasta «Smilgās» pieklīdusi maza
auguma, brūna suņu meitene, aptuveni 5 gadus veca

Pēc apmēram divu nedēļu klaiņošanas, Valkas
pagasta mājās «Dimanti» pieklīdis melnbalts suns
– laika, ar siksniņu ap kaklu

Izsludina projektu pieteikumu konkursu

Saskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF)
padomes apstiprināto nolikumu, Vidzemes plānošanas reģions (VPR) 2012.gada 19.martā izsludināja
valsts akciju sabiedrības «Latvijas Valsts meži»
finansētās VKKF mērķprogrammas «Vidzemes
kultūras programma 2012» projektu pieteikumu
konkursu.

Konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums pieejami VKKF mājas lapā www.vkkf.lv un Vidzemes
plānošanas reģiona birojā, Jāņa Poruka ielā 8 –108,
Cēsīs un Cēsu ielā 19 – 54, Valmierā no plkst.10.00 līdz
17.00, kā arī VPR mājas lapā www.vidzeme.lv
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz
2012.gada 20.aprīlim plkst.15.00.

Projektu pieteikumi jāiesniedz saskaņā ar VPR noteiktajiem termiņiem VPR
birojā personīgi vai jānosūta
pa pastu (ar noteikumu, ka
pasta zīmogs ir piecas dienas pirms konkursa beigu
termiņa). Adrese – Vidzemes plānošanas reģions, Jāņa Poruka iela 8 – 108, Cēsis, LV 4101.
Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu
var saņemt kultūras projekti, ko plānots īstenot laika
posmā no 2012.gada jūnija – 2013.gada jūnijam. v
Olita Landsmane,
Vidzemes plānošanas reģiona kultūras eksperte
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Aktualitātes Valkas ģimnāzijā

Pavasaris Valkas ģimnāzijā ir
spraigu notikumu pilns, informējam
vien par svarīgākajiem.

Polijas projekts 22.– 29.martā

Eiropas programmas «Jaunatne darbībā» ietvaros no 22. – 29.martam seši Valkas ģimnāzijas skolēni – Mārtiņš Vaļģis, Ilze Zalužinska, Elīna
Bērziņa, Zigfrīds Niklavičs, Laura
Amanda Ģērmane, Vilmārs Vesingi – un skolotāja Ira Silāja devās uz
Bedzinu (Polija), kur piedalās jauniešu apmaiņas projektā «Jaunieši spēj
mainīt pasauli». Galvenās aktivitātes ir
saistītas ar cilvēktiesību jautājumiem.
Kopā ar mūsu skolas jauniešiem, kuri
pārstāv Latvijas pusi šajā projektā, darbojas grupas no Lietuvas, Zviedrijas,

Ungārijas, kā arī poļu jauniešu grupa.
Skolēnu mājas uzdevums bija – sagatavot prezentāciju un stāstījumu par skolu, sagatavoties nacionālajam vakaram:
pārdomāt interaktīvu prezentāciju par
savu valsti, kultūru, tradīcijām un
parādīt savas valsts produktus, sagatavot cienastu, izklaidēt viesus ar
spēlēm, rotaļām u.c. aktivitātēm, sagatavot materiālu par Gunāru Astru kā
savas valsts cilvēktiesību aizstāvi.

Proģimnāzijas nodarbības

Valkas ģimnāzija aicina uz otrajām
iepazīšanās nodarbībām 6.klašu skolēnus, kuri nākamajā gadā vēlas
mācīties mūsu ģimnāzijas 7.klasē.
Plānotā 21.marta nodarbība pārcelta
uz 4.aprīli plkst.16.00, kad topošajiem
proģimnāzistiem tiks piedāvāts spē-

lēt teātra sporta spēles kopā ar
ģimnāzistiem un skatīties POPielu.
Par lielu prieku visiem ģimnāzistiem
būtu 6.klašu skolēnu sagatavots
priekšnesums PoPielā, tāpēc – ja ir
dūša un gribēšana, būsim priecīgi skatīties Jūsu priekšnesumu.

Vecāku diena 26.aprīlī

Ikgadējā Vecāku diena aprīlī šogad
notiks nedaudz citādi, jo vecākus
aicināsim kā uz kopīgu pasākumu
skolas zālē, tā uz klases vecāku sapulcēm. Pasākuma plāns ir šāds:
sākums plkst.17.30 skolas zālē, kur
klātesošos uzrunās skolas direktore,
notiks pirmizrāde filmai par Valkas
ģimnāzijas dzīvi 2012.gadā, ko pašlaik
filmē studijas «Epata» radošā komanda – brāļi Dāvis un Reinis Dorši. Filma

Piedalās valsts mēroga konkursā

16.

martā Valmieras mākslas vidusskolā norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu un
audzēkņu valsts konkurss kompozīcijā.
Piedalīties šādā valsts konkursā, kur tiekas labākie audzēkņi no Latvijas kuplās
mākslas skolu saimes, katram audzēknim
ir liela atbildība un izaicinājums. Valkas
Mākslas skolu konkursā pārstāvēja trīs
audzēknes, katra savā vecuma grupā –
Sanda Līva Artemjeva, Rēzija Vabale
un Marija Roze. Meitenes mācību darbā
sevi ir pierādījušas kā labi disciplinētas
un sekmīgas audzēknes.
Konkursā audzēkņiem trīs stundu laikā bija jāveic vairāki uzdevumi – gan
melnbalta grafiska kompozīcija plaknē,

gan krāsu kompozīcija plaknē, balta
papīra plastika un divu toņu papīra plastika. Katrai vecuma grupai bija izstrādāti
atsevišķi vērtēšanas kritēriji.
Paralēli konkursam katra skola veido
ekspozīciju, kurā secīgi atspoguļo mācību
priekšmeta – kompozīcija, metodiku visas
izglītības programmas garumā un radošu
pieeju demonstrējošus uzdevumus kādā
no kompozīcijas apguves tēmām.
Mācību priekšmetu – kompozīcija Valkas Mākslas skolā pasniedz skolotāja
Līva Doršs. Konkursa noslēgums un
mācību priekšmeta – kompozīcija metodikas seminārs pedagogiem notiks 13. –
14.aprīlī Jēkabpils mākslas skolā. v
Daiga Soloveiko,
Valkas Mākslas skolas pedagoģe

būs par mums – skolas skolēniem,
skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem – par mūsu sadzīvi skolas ikdienā, mācību darbā, pasākumos.
Pēc filmas pirmizrādes skolas zālē
būs tikšanās ar interesantu, pieredzes
bagātu cilvēku par dzīvi, vērtībām
un svarīgāko mūslaiku pasaulē. Pēc
tikšanās vecāki tiks aicināti uz savu
bērnu klasēm, kur notiks ikgadējās
vecāku pavasara sapulces. Sarunas
tēma: sekmes, skolēnu sajūtas klasē un
skolā, aktualitātes. Pavasara vecāku
sapulces jau ir notikušas 9. un 12.c
klasē, taču tāpat vecākus ļoti gaidām
skolā uz pasākuma pirmo daļu.
Uz tikšanos skolā pavasarī! v
Andriga Lozda un Una Grāve,
Valkas ģimnāzijas skolotājas

Startē jaunie sportisti

Starts 60 m skrējienam

9.martā Valgas hallē notika
Valkas novada Bērnu – jaunatnes

Marija Roze (1.no kreisās) ir viena no audzēknēm,
kura valsts mēroga konkursā pārstāvēja Valkas Mākslas skolu

Pasākumi skolās

Ērģemes pamatskolā

• 4.un 5.aprīlī Vecāku diena
• 5.aprīlī Lieldienu pasākums pirmskolā
• 12.aprīlī Valkas novada skolu pašpārvalžu līderu pieredzes apmaiņas seminārs
• 19.aprīlī POPiela

Kārķu pamatskolā

• 30.martā sarunas ar mācītāju Ģirtu Kalniņu par Lieldienām

Ozolu pamatskolā

• 2.aprīlī Joku diena
• 5.aprīlī Lieldienu pasākums
• 23.aprīlī Jurģu dienas tirdziņš

Skan Valkas novada ziņas

6

Trešdienās plkst.14.40 Radio Skonto
ēterā skan Valkas novada ziņas. Radio Skonto Vidzeme Valkas apkārtnē
skan frekvencē FM 94,6. Iedzīvotāji,
kuri ikdienā bieži pārvietojas, Vidzemes reģionā Radio Skonto Vidzeme
(tai skaitā Valkas novada ziņas) var
klausīties šādās frekvencēs: Valmierā
– FM 97,0; Limbažos – FM 92,8; Cēsīs –
FM 97,6; Madonā – FM 99,8; Gulbene –
FM 96,7 un Balvos – FM 92,2.

Valkas ģimnāzijā

• 11.aprīlī kora koncerts «Atbalstām savējos»
• 4.aprīlī POPiela
• 4.aprīlī nodarbība topošajiem proģimnāzistiem
• 26.aprīlī Vecāku diena
• 28.aprīlī Novada skolēnu erudīcijas
konkurss «Dabaszinātņu eksperts»

Vijciema pamatskolā

• No 2. līdz 5.aprīlim projektu dienas
• Aprīlī izstāde par putniem

Savukārt ceturtdienās plkst.8.00 (ar
atkārtojumu plkst.13.00) Valkas novada ziņas skan radio Super FM Valkas frekvencē FM 88,9. Visiem, kuri
radio klausās, izmantojot kādu no
sava datora mūzikas atskaņotājiem
(piemēram, Winamp) vai arī kompānijas
Apple mobilās ierīces (ipad, iphone),
klausīšanās adrese ir: http://stream.superfm.lv:8000/lhr.mp3.m3u, bet tiem,
kuri radio klausās, izmantojot mājas
lapas atskaņotāju – www.superfm.lv. v

sporta skolas (BJSS) vieglatlētikas
divcīņas sacensības, kurās jaunie
sportisti sacentās B, C un D grupās.
Pārsteidza lielais komandu un
dalībnieku skaits – 12 komandas un
195 dalībnieki. Bez patstāvīgajiem
sacensību dalībniekiem no Valgas, Smiltenes, Grundzāles, Apes,
Alūksnes, Rūjienas un Valmieras, sacensībās startēja arī jaunie
sportisti no Ilūkstes, Salaspils,
Jelgavas, Iecavas un Balviem. Visvairāk dalībnieku bija D grupā
(2001. – 2002.gadā dzimušie), jo ša-

jā grupā Vidzemes pusē ziemas
sezonā sacensības rīko Limbažu
– Salacgrīvas novada sporta skola
un Valkas novada BJSS.
Divcīņas sacensībās godalgotas vietas ieguva arī valcēnieši:
sprinta divcīņā (60 m + tāllēkšana)
D grupā meitenēm 3.vietā – Veronika Lisovska, grūšanas divcīņā (60
m + lode) C grupā zēniem 3.vietā
– Gusts Svens Pētersons, vidējā
distancē (60 m + 600 m) B grupā
zēniem 1.vietā – Artūrs Kriviņš un
3.vietā – Aleksandrs Britanovs.v
Mudīte Gerke,
Valkas novada BJSS direktore

Ziemas sporta diena Vijciemā

Saulainā un skaistā februāra
dienā Vijciema pamatskolas sporta laukumā notika Ziemas sporta
diena. Dalībnieki sacentās hokeja mačos, kā arī dažādās citās
aktivitātēs.
Bez vijciemiešiem piedalījās arī
dalībnieki no Lobērģiem un Smiltenes. Galvenie mači notika hokejā. Sacentās 5 komandas, kuras
savstarpēji izspēlēja 10 spēles.
1.vietu izcīnīja «Melnā keda» no
Vijciema (Māris Šaicāns, Ingars
Čakārnis, Māris Eglītis, Jānis
Kalniņš, Kristiāns Kalniņš), 2.
vieta komandai no Loberģiem,
3.vieta komandai «Penģi» no Vijciema. Par turnīra rezultatīvāko
spēlētāju ar 10 gūtajiem vārtiem
kļuva Ingars Čakārnis. Paldies
komandu vārtsargiem Mārim,
Artūram un Druvim, kuri visas
dienas garumā veiksmīgi sargāja
komandu vārtus.
Spēļu starplaikos notika sacensības slidošanā, hokeja ripas
metienos uz precizitāti, kā arī
hokeja ripu piramīdas veidošanā
uz laiku.
Slidošanā savās grupās uzvarēja
Eva Melbārde, Artis Ozoliņš, Sand-

ija Beikmane, Kristiāns Kalniņš,
Guna Dudele, Klāvs Bošs.
Hokeja ripas metienos savās
grupās uzvarētāji Sabīne Lotiņa,
Artis Ozoliņš, Edīte Matuka, Ingars Čakārnis, Zintis Vilnis.
Hokeja ripas piramīdas visātrāk salika Sandija Beikmane,
Kristiāns Kalniņš, Saiva Ozoliņa,
Jānis Kalniņš.
Sacensību dalībniekiem un
skatītājiem bija iespēja malkot
siltu tēju un sildīties pie ugunskura. Uzvarētāji balvās saņēma
klinģerus un saldumus.
Lai sacensības noritētu kā plānotas daudz palīdzēja tiesneši
Aija, Jana, Valdis un Kārlis. Paldies
visiem, kuri piedalījās.
Vijciema hokeja komanda turpina piedalīties VAČH sacensībās.
Re-gulārajā čempionātā izcīnīta
3.vieta un sākušās play-off spēles
1.līgā. Veiksmīgi aizvadītas ceturtdaļfināla spēles, kurās divreiz uzvarējām Smiltenes vanagu
komandu un iekļuvām pusfinālā. Turpinām cīņu 1.līgā par
medaļām.v
Juris Kalniņš,
Vijciema pagasta sporta metodiķis

Valkas novada mākslinieku
darbu 13.izstāde

No 31.marta līdz 5.maijam Valkas novadpētnie-

cības muzeja Izstāžu zālē
būs apskatāma Valkas novada mākslinieku darbu
13.izstāde «No mākslinieka
jūtām uz skatītāja izjūtām».
Izstādes atklāšana – 31.martā
plkst.15.00.
Lai apzinātu un vienotu
novada māksliniekus, kā
arī rosinātu viņus radošam
darbam, Valkas novadpētniecības muzejs regulāri rīko izstādes. Parasti novada
mākslinieki tiek aicināti kopā
Mākslas dienās. Pēdējos gados šī izstāde Valkā ir kā
ievads Mākslas dienu notikumiem Latvijā, kas galvenokārt notiek maijā. Valkas
muzejs vēlējās turpināt tradīciju un aicināja uz izstādi visus māksliniekus, kuri dzīvo
vai ir saistīti ar bijušā Valkas
rajona teritoriju.
Izstādē «No mākslinieka
jūtām uz skatītāja izjūtām»
piedalās dažādos žanros
strādājoši mākslinieki, kuri
šobrīd dzīvo ne tikai bijušajā Valkas rajonā, bet arī ci-

tur Latvijā. Viņu vidū ir gan
profesionāļi, gan amatieri.
Valkas novada mākslinieku
darbu 13.izstādē redzami
dažādi tēlotājmākslas žanri,
visplašāk pārstāvēta glezniecība, kā arī nedaudz lietišķās
mākslas pārstāvju. Ir daži autori, kuri muzeja rīkotajā izstādē piedalās pirmo reizi.
Pirmā Valkas rajona mākslinieku darbu izstāde notika
1993.gadā Valkas mākslas
skolā pēc tam, kad ar Cimzes fonda atbalstu Valkas rajona mākslinieku grupa kādu
laiku strādāja Latvijas Mākslinieku savienības jaunrades namā Dubultos Jūrmalā.
Turpmākās izstādes rīkotas
Mākslas dienu ietvaros Valkas novadpētniecības muzejā.
Muzeja darba laiks: pirmdienās – piektdienās plkst.
10.00 – 17.00, sestdienās plkst.
10.00 – 16.00. Ieejas maksa: Ls
0,50 (pensionāriem, studentiem un skolēniem Ls 0,20).
Ligita Drubiņa,
Valkas novadpētniecības
muzeja speciāliste

Uzdrīksties īstenot savu sapni!

Ikviens jauns uzņēmums savu ceļu uz
attīstību sāk veidot atšķirīgi – katram ir savs

stāsts un citādas vajadzības. Tomēr ikviena
uzņēmējdarbība ir nesaraujami saistīta ar
uzdrīkstēšanos un risku, tāpēc ir svarīgi atrast
labus sadarbības partnerus un padomdevējus.
Swedbank ir ilggadēja pieredze gan vietējā,
gan starptautiskā mērogā, tāpēc tā labi izprot
savu klientu vajadzības. Tieši tāpēc ir radīts
jauns, īpašs piedāvājums jaundibinātiem
uzņēmumiem, lai atbalstītu to izaugsmi
un iedrošinātu sākt īstenot savas idejas jau
tuvākajā nākotnē.
Noderīgs uzziņas avots jaunajiem uzņēmējiem ir izveidotā sadaļa Swedbank mājaslapā, kur apkopota vērtīga informācija par
uzņēmuma dibināšanu, budžeta un naudas
plūsmas plānošanu, kā arī informācija par
aktualitātēm un jaunumiem likumdošanā.
Īpaša uzmanība pievērsta likuma «Par mikrouzņēmuma nodokļiem» jautājumiem, kas
sevišķi svarīgi ir uzņēmumiem, kuri vēlas
reģistrēties kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji.
Nav svarīgi, vai tā ir kompānija, kas meklē
jaunas tirgus nišas, jaunas iespējas attīstīties,
vai zinoši cilvēki, kuru pirmais biznesa plāns
vēl tikai top. Kas zina, varbūt šobrīd adīšana,
medīšana, konservēšana vai saimniecības vadīšana ir tikai hobijs un ienākumu avots paša
iztikšanai, bet pēc laika tas būs uzņēmums, kas
nodrošinās darbavietas un sava reģiona uzplaukumu. Visas lielās lietas ir sākušās no mazuma – labas idejas, sapņa, radoši pavadītiem
vakariem draugu lokā. Tagad ir būtiski ķerties

pie darba, lai sāktu šīs idejas īstenot.
Tieši tāpēc Swedbank speciālisti izveidojuši
jaunus piedāvājumus:
• pamata komplektu par izdevīgu cenu,
kurā iekļauti būtiskākie bankas pakalpojumi,
kas nepieciešami efektīvai uzņēmējdarbības
sākšanai, un aktīvo komplektu, kurā papildus
ikdienas naudas lietām par izdevīgu cenu var
veikt maksājumus bez papildu komisijas;
• uzņēmumu klientu speciālista konsultāciju – gan atverot kontu, gan turpmāk sadarbojoties ar banku;
• sadarbības partneru piedāvājumus ar īpaši
izdevīgiem nosacījumiem grāmatvedības kārtošanas, nodokļu konsultāciju, biroja tehnikas
iegādes, ES struktūrfondu projektu izstrādes
un citiem pakalpojumiem;
• videoseminārus, kas ir unikāla iespēja bez
maksas papildināt savas zināšanas mārketingā,
pārdošanas prasmēs, klientu apkalpošanā un
izmaiņās likumdošanā.
Plašāka informācija – Swedbank mājaslapā
www.swedbank.lv.
Aicinām pieteikties uz konsultācijām:
• pie uzņēmumu klientu konsultanta jebkurā
Swedbank filiālē;
• Klientu informācijas centrā, Valkā, Rīgas ielā
17, katru trešdienu no pulksten 10.00 – 13.00,
zvanot pa tālruņiem 67445322; 67445321;
• rakstot e-pastu: Janis.Bergs@swedbank.lv
Swedbank speciālisti uzklausīs jūsu vēlmes
un palīdzēs rast jūsu jaunā uzņēmuma
vajadzībām visatbilstošākos risinājumus. Nebaidieties sapņot un savus sapņus īstenot
dzīvē! Šis ir brīdis, kad pašu iniciatīvai un
uzņēmībai ir izšķiroša nozīme. v

No 2012.gada 1.marta iedzīvotāji var iesniegt mantiskā stāvokļa deklarācijas

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka no 2012.gada

1.marta iedzīvotāji var sākt iesniegt
mantiskā stāvokļa deklarācijas.
Mantiskā stāvokļa deklarācija ir
jāsniedz fiziskajām personām, kuras
uz 2011.gada 31.decembra pulksten
24.00 bija uzskatāmas par Latvijas
pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem vai
ārzemniekiem (kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā)
un vienlaikus Latvijas rezidentiem (Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 14.
panta otrās daļas izpratnē Latvijas rezidents ir fiziskā persona kuras pastāvīgā
dzīvesvieta ir Latvijā, kura uzturas Latvijā
183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu
periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas
gadā, kura ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs
nodarbina Latvijas valdība.)
Mantiskā stāvokļa deklarācijā ir
jānorāda ziņas par personas mantisko
stāvokli uz 2011.gada 31.decembra
pulksten. 24.00.
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Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš – no 2012.gada
1.marta līdz 2012.gada 1.jūnijam (ieskaitot).
Iespēja deklarēt un nomaksāt samazināto iedzīvotāju ienākuma nodokli (15%) par līdz šim nedeklarētajiem gūtajiem ienākumiem
Iesniedzot mantiskā stāvokļa deklarāciju, personas var brīvprātīgi
deklarēt laikā no 1991.gada 1.janvāra
līdz 2007.gada 31.decembrim iepriekš
nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli apliekamos ienākumus. Šiem
ienākumiem tiek piemērota samazinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa
likme 15% apmērā.
Kādos gadījumos un kādā termiņā
fiziskai personai jāiemaksā skaidras
naudas uzkrājumi kredītiestādē?
Fiziskai personai, kura mantiskā
stā-vokļa deklarācijā pēc stāvokļa uz
2011.gada 31.decembri plkst.24.00 ir
uzrādījusi skaidras naudas uzkrājumus virs 10 000 latiem, naudas

summa, kas pārsniedz 10 000 latu,
jāiemaksā savā kontā jebkurā kredītiestādē/-s līdz 2012.gada 1.jūnija
24.00.

• Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;
• Traktortehnikas, tās piekabju un
traktortehnikas vadītāju informatīvajā
sistēmā;
Kur un kā var iesniegt mantiskā
• Integrētajā Latvijas kuģu datu
stāvokļa deklarāciju?
bāzē.
Mantiskā stāvokļa deklarāciju var
iesniegt:
Kur saņemt informāciju par man• personīgi vēršoties ikvienā VID kli- tiskā stāvokļa deklarācijas iesnie-gentu apkalpošanas centrā;
šanu, aizpildīšanu?
• elektroniskā veidā, izmantojot • VID mājaslapā www.vid.gov.lv ;
drošu elektronisko parakstu, nosūtot • zvanot uz VID Informatīvo tālruni
uz speciāli izveidotu e-pasta adresi 1898, izvēloties tēmu «Nodokļi»;
VID.sakumdeklaracija@vid.gov.lv;
• uzdodot jautājumu VID mājaslapā
• VID Elektroniskās deklarēšanas www.vid.gov.lv, sadaļā «Uzdot jautājumu VID, atsauksmes»;
sis-tēmā;
• atsūtot pa pastu.
• klātienē ikvienā VID klientu apMantiskā stāvokļa deklarācija kalpošanas centrā;
NAV jāsniedz, ja personai pieder • apmeklējot VID bezmaksas semitikai tāds īpašums, kas reģistrēts:
nārus VID klientu apkalpošanas cen• Valsts vienotajā datorizētajā zemes- tros (informācija par semināriem
grāmatā;
pieejama VID mājaslapā). v
• Transportlīdzekļu un to vadītāju
VID Sabiedrisko attiecību daļa
valsts reģistrā;

Zvārtaviešus vieno sportiska atpūta

.martā Zvārtavā notika pirmās pagasta ziemas
sporta spēles.
Kamēr lielākā daļa zvārtaviešu «snauž ziemas
miegā», biedrības «Atrodi
laiku sev» dalībniecēm
Maritai Treijerei, Agritai
Paulsonei un Kristiānai
Brolītei radās ideja līdz
šim vēl nebijušā pasākuma
organizēšanai.
Ziemas sporta spēlēs
bija iespēja pierādīt savu
spēku un izveicību piecās disciplīnās: hokeja
faniem – ripas raidīšana
šķēršļu joslā, basketbola
fa-niem – bumbas mešana
grozā, kā arī spēcīgākie
dalībnieki varēja pierādīt
savu spēku ragaviņu
vilkšanā, roku veiklību
zābaka mešanā un sniega
vīra appikošanā.
Ziemas sporta spēles bija lielisks veids kā pavadīt skaistu dienu kopā ar ģimeni un draugiem, izbaudīt ziemas priekus,
sajust sev apkārt skais-to dabu.

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksa
internetā – ātri, ērti, vienkārši

S

Ragaviņu vilkšanas sacensībās spēkus grib pārbaudīt ikkatrs
Biedrības «Atrodi laiku sev»
pārstāves saka lielu paldies
visiem «Ziemas sporta spēļu»
dalībniekiem par atbalstu un
atsaucību. Organizatori aicina

Zvārtavas pagasta iedzīvotājus
būt atsaucīgiem un kopējiem
spēkiem dažādot Zvārtavas pagasta kultūras dzīvi! v
Arita Zvirbule

wedbank, sadarbībā ar Valkas novada pašvaldību,
nodrošinājusi iespēju ikvienam izvēlēties sev ērtāko
veidu, kā uzzināt sava īpašuma nekustamā īpašuma
nodokļa apjomu un veikt tā apmaksu. Lai to izdarītu
nepieciešams tikai internets, kas, vajadzības gadījumā,
pieejams jebkurā publiskajā bibliotēkā vai Swedbank
filiālē, un Swedbank internetbankas kodu karte vai kalkulators.
Viens no veidiem, kā izdarīt to patiešām ātri un
vienkārši, ir au-torizējoties Swedbank internetbankā,
sadaļā «Mans nekustamā īpašuma nodoklis», kas nodrošina šādas iespējas:
• konfidenciāli aplūkot savus šībrīža nekustamā
īpašuma datus – kopējo summas un katra ceturkšņa
maksājuma apjomu, kavējuma un soda naudas, ja tādas
ir uzkrājušās u.c.
• samaksāt nekustamā īpašuma nodokli par sev
piederošiem īpašumiem jau sagatavotā maksājuma uzdevumā;
• veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu bez
komisijas maksas.
Īsa pamācība:
Sadaļu «Mans nekustamā īpašuma nodoklis» atradīsiet
Swedbank internetbankas izvēlnē: «Konti, maksājumi,
kartes», apakšizvēlnē «E-pakalpojumi».
Pēc savienojuma ar vietni www.epakalpojumi.lv automātiski atveras saraksts ar klientam piederošiem īpašumiem. Te atrodama nekustamā īpašuma nodokļa summa, tā apmaksas statuss un cita noderīga informācija. v
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Dzīvot ir interesanti

cieša Gaujienas internātskolā, tētis –
autobusa šoferis kolhozā «Gauja». Es
biju īsta tēva meita – vienmēr braucu
tētim līdzi autobusā. Stundām ilgi
varēju viņam stāvēt blakus, kad tētis
remontēja autobusu vai kādu citu
tehniku. Darbnīcās pazinu visus
vīrus, kas toreiz strādāja. Man nav
vairs ne tēta, ne mammas, taču tas,
ka iepazinu zvārtaviešus jau bērnībā,
man palīdz tagad strādāt. Bērnība
un jaunība man bija ļoti skaudra –
pirms 9.klases izlaiduma nomira
tētis, bet pirms 12.klases izlaiduma
pēkšņi nomira mamma. Tas bija ļoti
depresīvs laiks, brīžam negribējās
neko. Tikai pateicoties radiem,
skolotājiem, gaujieniešiem atguvu
dzīvesprieku un ticību dzīvei,» atceras Dagnija. Viņai jau no mazām
dienām ļoti paticis dziedāt un dejot.
Dagnija beigusi Gaujienas mūzikas
skolā akordeona klasi.« Vecāki man
nebija ne dziedātāji, ne muzikanti,
Kāds būs nākošais sapnis, taču viņi bija mūzikas baudītāji. No
ko piepildīt?
kurienes man dzimtā nāk šī muzikālā
stīga, to nepaguvu paprasīt...»

Pirms nepilnām divām nedēļām
Zvārtavas pagasta Mierkalna tau-

tas nams pulcēja ļaudis no malu
malām, lai svinētu atjaunošanu. Ikviens, ienākot šai namā, priecājas
par skaisto remontu. Taču, kas ir
skaists tērps vai skaists nams, ja
tam nav dvēseles. Zvārtavieši var
būt laimīgi – viņiem ir skaists nams
un saimniece ar skaistu dvēseli –
trešo gadu Zvārtavas kultūras dzīvi
vada Dagnija Pakalne.
«Dagnija ir brīnišķīgs cilvēks, par
viņu vērts uzrakstīt,» teic Zvārtavas
pašdarbnieki, kas ap viņu pulcējas kā
bites bišu spietā. Kur jaunā, enerģiskā
sieviete spēku rod – Zvārtavas silos,
Gaujā, ļaudīs vai dziesmā, taču ideju
viņai netrūkst.

Tēva meita

«Lai arī dzīvoju Gaujienā, jau
bērnībā labi iepazinu Zvārtavu –
vecmāmiņa dzīvoja Zvārtavas pagasta «Vecluturos». Mamma bija
latviešu valodas skolotāja Ojāra Vā-

Bibliotēku nedēļa ar dažādiem
pasākumiem tiks atzīmēta no 23. līdz
29.aprīlim. Šīs nedēļas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību bibliotēkām un to pakalpojumiem.
Ikgadējie bibliotēku pavasara pasākumi saistīti ar Pasaules grāmatu un

Zilais putniņš –
mūža mīlestība

«Man ir brīnišķīga ģimene. Tikai pateicoties tuvinieku atbalstam – vīram Intaram, meitai Ancei, dēlam Raulam un vīramātei,
es spēju tik daudz padarīt un
veltīt laiku sabiedrībai. Man Intara
mamma ir viss – vīramāte, mamma un draudzene. Ar vīru esam
skolasbiedri. Mūs saveda kopā
dziesma «Zilais putniņš» – Rīgā
Dziesmusvētku laikā kāda kolektīva
apsveikšanai vajadzēja dziedāt šo
dziesmu. Mūsējie izlēma, ka es un
Intars būtu vispiemērotākie solisti. Pēc tam mēs vēl ilgi viens otru
uzrunājām – brālītis un māsiņa. Pēc
vidusskolas aizgāju studēt Rīgas
Pedagoģijas izglītības un vadības
augstskolā, iegūstot mūzikas skolotājas un muzikālo kolektīvu vadītājas specialitāti. Rīgā no jauna
atkal satiku Intaru un sapratām, ka
viens otram esam lemti. Pēc piektā
kursa apprecējāmies un tad arī sāku
strādāt Gaujienā. Laiks skrien, meitai

Pakalnu ģimene pēc meitas Ances uzvaras Apes novada konkursā «Cālis»

astoņi gadi, dēlam – četri. Mēs ar vīru
esam pieciem pāriem bijuši vedēji.
Šie pāri mūsu laulību piecu gadu
jubilejā sagādāja īpašu pārsteigumu
– uzdāvināja ieraksta laiku studijā,
lai mēs varētu iedziedātu savu satikšanās dziesmu «Zilais putniņš».
Dziedātprieku mantojuši arī bērni.
Ance mācās mūzikas skolā flautas
spēli un ar lielu aizrautību māca brālim dziedāt.»

Darbs mūzikas un
ļaužu vidū

Dagnija visu laiku ir ejoša, skrejoša
un ideju pārpilna. «Man ļoti patīk
braukt ar automašīnu, bez tās es
nevarētu tik daudz paspēt,» teic
Dagnija. Viņa ir ne tikai Zvārtavas
tautas nama vadītāja un vada tur

Sandra Pilskalne

Bibliotēku nedēļa
autortiesību dienu 23.aprīlī jeb Svētā
Jura dienu. Kataloniešu leģenda vēsta,
ka Svētais Juris uzveica pūķi un izglāba
princesi. Vietā, kur pūķa asinis nopilēja
zemē, uzziedēja skaista roze. Šis varoņdarbs simbolizē gaismas, gudrības un
mīlestības uzvaru pār tumsonību, tādēļ
23.aprīlī cilvēki visā pasaulē dāvina cits
citam rozes un grāmatas. v

Bibliotēku nedēļas pasākumi Valkas novada bibliotēkās
Vieta
Valkas
novada
Centrālā
bibliotēka
Bērnu
literatūras
nodaļa

Aktualitātes Kārķu pagasta bibliotēkā
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trīs kolektīvus – vokālo ansambli,
līnijdejas un dramatisko kolektīvu,
bet arī ir mūzikas skolotāja Ozolu un
Gaujienas skolās, vokālā ansambļa
vadītāja Gaujienas tautas namā.
«Dzīve ir interesanta,» saka Dagnija.
Viņa visā šajā darbu virpulī atrod
savu dvēseles piepildījumu, taču
par savu vislielāko dzīves vērtību
uzskata ģimeni. Dagnija cer, ka
pavisam drīz piepildīsies sapnis
par savu māju, ko šobrīd būvē par
spīti grūtiem laikiem. «Esmu Latvijas patriote. Varu braukt nezin cik
tālu, taču vakarā vienmēr gribu būt
mājās,» saka Dagnija. Zvārtavieši un
gaujienieši var būt lepni, ka Gaujas
krastā dzīvo stipri, krietni un savu
dzimto vietu mīloši cilvēki. v

• Jaunums. Ar šā gada janvāri bibliotēkā lasītāju apkalpošana tiek veikta
elektroniski, ar bibliotēku programmas «Alise-i» palīdzību, tiek veidota
lasītāju datubāze, reģistrēti apmeklējumi, kā arī izsniegtās un saņemtās
grāmatas. Lai varētu nolasīt grāmatu svītrkodus, iegādāts skaneris.
• 13.februārī notika Kārķu Bērnu un jauniešu žūrijas 2011 noslēguma
pasākums. Šajā reizē kā balva visiem ekspertiem kinoteātra «Gaisma»
apmeklējums – 3D filma «Mumini. Komēta nāk». Bibliotēku nedēļas laikā
tiks sumināti Bērnu žūrijas interesantāko anketu autori katrā vecuma
grupā.
• Februāra beigās iepirktas jaunās grāmatas – 34 eksemplāri par 218
Ls. Pārsvarā iegādāta daiļliteratūra – romāni, stāsti, dzeja, arī mākslas
literatūra, ceļojumu apraksti.
• Saņemti arī dāvinājumi. Liels prieks par zvērinātu advokātu biroja
«Borenius» un izdevniecības «Liels un mazs» rīkoto laimīgo Ziemassvētku
loteriju labākām Bērnu un jauniešu žūrijas bibliotēkām. Kārķu pagasta bibliotēka savā īpašumā ieguva 3 vērtīgas grāmatas un vienu DVD
filmiņu.
• Marta mēnesī trīs dienas apmeklēti kursi «Bibliotēkas interešu pārstāvniecība», ko organizē projekta «Trešais tēva dēls» Bibliotēku interešu
pārstāvniecības iniciatīvas «Bibliotēka man, es bibliotēkai» ietvaros.
Apmācību kurss izstrādāts, piemērojot Bila un Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēkas programmas mācību kursu Latvijas publisko
bibliotēku situācijai un bibliotekāru vajadzībām. Kursu pēdējā diena- kopā
ar bibliotēku atbalstītājiem. v
Inga Bāliņa

Sēļu
bibliotēka
Lugažu
bibliotēka
Omuļu
bibliotēka
Turnas
bibliotēka
Ērģemes
bibliotēka
Zvārtavas
bibliotēka

Kārķu
bibliotēka
Vijciema
bibliotēka

Laiks
Pasākums
24.aprīlis VID Valkas klientu apkalpošanas centra organizēts
seminārs nodokļu maksātājiem
25.aprīlis Atvērto durvju diena visās bibliotēkas nodaļās
27.aprīlis Pēteram Brūverim veltīts tematisks pasākums
no
«Olimpiāde»
23.aprīļa 1.diena – Skriešana, ātrlasīšana
2.diena – Maratons, priekšā lasīšana
3.diena – Stafete, rakstām kopīgu stāstu
4.diena – Orientēšanās, informācijas meklēšana e-katalogā, internetā
5.diena – Finišs. Paldies par piedalīšanos! Dalībnieku
apbalvošana
Aktivitātes paredzētas katru dienu plkst.15.00
23.aprīlis «Klausāmies pasaciņu» – lasījumi mazajiem un jaunāko klašu skolēniem
no
Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
23.aprīļa Izstāde «Mans lieldienu rīts» bērnu zīmējumos
Fotogrāfiju izstāde «Kartupeļu lauks un citi kolhoza
stāsti»
25.aprīlis Izstāde un tematisks lasījums «Ilzei Indrānei – 85»

29.martā Tikšanās ar dzejnieci Mariku Svīķi un mūziķi Jāni
Žagariņu
no
Bērnu zīmējumu izstāde «Mana bibliotēka – mana gai23.aprīļa smas pils!»
no
24.aprīļa Tematiskā izstāde «Pavasaris manā mājā»
no
J.Ences gleznu izstāde
23.aprīļa Orientēšanās bibliotēkā «Sameklē un atrodi» 5.–
9.klasei
Akcija «Uzdāvini vajadzīgu grāmatu savai bibliotēkai»
no
Bērnu žūrijas 2011.gada interesantāko anketu autoru
23.aprīļa apbalvošana
23.aprīlī 1.klases iepazīšanās ar bibliotēku
26.aprīlī Pasaku pēcpusdiena bērnudārza audzēkņiem «Sēd uz
sliekšņa pasaciņa»

Tiekas Sibīrijas ceļus gājušie

23.

martā notika Valkas novada represēto saiets. Šai tradīcijai
ir stipras saknes – katru gadu
ļaudis pulcējas Lugažu stacijā un
pēc tam Valkas kultūras namā
notiek atmiņu vakars. Arī Kārķos
katru gadu notiek represēto saiets,
kas ir pasākums kopā ar skolēniem
un pagasta iedzīvotājiem. 25.martā
valcēnieši devās uz Rīgu, lai piedalītos piemiņas brīdī pie Brīvības
pieminekļa.
Pirms 63 gadiem 645 cilvēkiem
no 217 Valkas novada mājām sā-kās
Golgāta sāpju ceļš. Daudzās mājās
palika govis neslauktas, abrā iemīcīta
maize, uz dzirnavām aizvesta vilna
dzijas gatavošanai un aizsākti dažādi
citi ikdienas darbi kā jau katrā darbīgu
saimnieku lauku sētā.«Izsūtījuma
gadi bija «samaksa» par prasmīgu
saimniekošanu un dzimtenes mīlestību,» piemiņas pasākumā sacīja
Valkas novada domes priekšsēdētājs,
kurš arī ir viens no tiem, kuru 1949.
gadā kopā ar ģimeni izsūtīja no Dzimtenes.
Ļaužu pārdomas un klusuma
brīdi pāršķēla garām braucošo vilcienu skaņas, kas neviļus sasaucās ar
tālajiem un baisajiem notikumiem.
Pēc piemiņas brīža Lugažu stacijā
represētie pulcējās Valkas kultūras
namā. Pasākuma dalībniekus patiesi emocionāli uzrunāja Valkas
mūzikas skolas flautistu un vijolnieku priekšnesums. Melodija, kas
visiem pazīstama no filmas «Ilgais
ceļš kāpās», ikvienu domās aizveda
tālajos ceļos.
Arī Kārķu pagastā ir tradīcija – katru gadu ļaudis pulcējas pie Pelēkā
akmens, kurā iekalti vārdi – tā sāpe
nekad nenoriet, tā tikai citiem ziediem zied. Pēc piemiņas brīža visi
klātesošie pulcējās tautas namā,
kur tālā laika sajūtās ieveda Senioru
ansambļa dziesmas un dziesminieka un arī represētā Valda Rogaiņa
koncerts. Viņa iedziedāto dziesmu
disks «Atmiņu laiks» katram atsauca
atmiņā jaunību, lai arī kur tā pavadīta.
Daudzus gadus tiekoties un pierakstot represēto atmiņas esmu sapratusi, ka šie visi cilvēki, kas izgājuši
smago sāpju ceļi, ir ar sauli sirdī un
cenšas dzīvot ar gaišām domām.
Tam pierādījums ir Valda Rogaiņa
mīlestības pilnās dziesmas. ««Atmiņu
laiks» ir arī kā pateicība vecākiem,
kuri man mācīja dziedāt. Manu mammu un tēti kā 13 un 15 gadus vecus
jauniešus, mammu no Aizputes un tēti
no Valkas pagasta, izsūtīja 1941.gadā.
Sibīrijā viņi iepazinās un uzplauka
mīlestība. 1957.gadā mūsu ģimene
atgriezās Latvijā, jo vecāki vēlējās,

Ar putnu gavilēm kopā
Sirds arī mākoņos skrien,
Kā lāse dzīvības stropā
Šai laikā jūtos arvien.
(K.Apškrūma)

Ērģemes pagastā

Taņu Ķīberi		
Ojāru Lakstiņu
Ivaru Volujeviču
Lidiju Soku		
Ilgoni Cēsnieku
Ernestu Jurševski
Annu Pandaloni

izveidotais amatierteātris ir piedzīvojis
patiešām brīnumus – aicinājumam
spēlēt teātri atsaucās 18 cilvēki. Šajā
nelielajā kolektīva pastāvēšanas laikā
pirmais uznāciens uz skatuves bija
Valkas novada sakoptības skates
pasākumā, kur iestudētie skeči par
ciema klačām guva lielu atsaucību.

04.04.
04.04.
09.04.
22.04.
22.04.
24.04.
29.04.

Kārķu pagastā

Pasākuma dalībnieki Lugažu stacijā noliek ziedus un aizdedz svecītes

Valdi Bērziņu		
Andri Podiņu		
Līgu Bullenreiteri
Margu Jundzīti

11.04.
13.04.
22.04.
30.04.

Valkas pagastā

Edvīnu Miglavu
Jāni Babri 		
Zaigu Talapinu
Mariju Salmiņu
Kaiju Āboliņu
Āriju Prikazčikovu
Zigmāru Doršu
Rutu Kalniņu 		
Jāni Kosemje 		
Genadiju Fjodorovu

01.04.
02.04.
05.04.
13.04.
18.04.
18.04
20.04
22.04.
25.04
30.04.

Vijciema pagastā

Kārķu pagasta represētie kopā ar skolēniem un citiem
iedzīvotājiem dodas gājienā pie Pelēkā akmens
lai varu 1.klasē mācīties Latvijā,»
pasākumā sacīja Valdis Rogainis. Īpašs
pārsteigums kārķēniešiem bija Valda
Rogaiņa iedziedāta un profesionālā
studijā ierakstīta Daumanta Ķīkuļa
dziesma, kurā vārdi – ...dziesma ir
gan atpūta, gan darbs, ir tajā ielikts
visas dzīves gājums..., izsaka daudzu represēto sajūtas atskatoties uz
bērnības un jaunības notikumiem. Lai
cik skaudra bija bērnība un jaunība,
daudzi no klātesošajiem atzīst, ka arī
tālajos Sibīrijas ciemos tika dziedāts.
Tas palīdzēja izdzīvot un izturēt.
Pasākumā atmiņās dalījās Ziedonis
Grūbe, kurš pagājušā gada rudenī,
gatavojoties dzimtas salidojumam,
veicis brīnišķīgus atmiņu pierakstus.
«Mans lielākais pārdzīvojums bija,

kad mācījos 7.klasē 1957.gadā. Ejot uz
skolu, pirmo reizi apzinīgajā dzīvē satiku tēvu, kurš atgriezās pie ģimenes.
Viņš bija atbrīvots no ieslodzījuma,
bez tiesībām atgriezties Latvijā. Pats
interesantākais ir tas, ka es atpazinu
tēvu, kad viņš jautāja kā nokļūt uz
mūsu ciemu,» raksta Ziedonis, kas ir
tikai neliels citāts no viņa rakstītā. Tas
ir aicinājums visiem represētajiem –
rakstiet un dalieties savās atmiņās
ar mums, ar saviem bērniem un
mazbērniem, kas to nav pieredzējuši.
Mums dārgs un svarīgs ir katrs jūsu
teiktais un uzrakstītais teikums, kas
palīdz izprast tā laika notikumus.
Tikai apzinoties savas saknes mēs
varēsim būt stipri savā zemē! v

Brīnumzālīte palīdz visām kaitēm

Valkas pagasta saieta nama «Lugažu muiža» pirms nepilna pusgada

Sveicam aprīļa jubilārus
Valkas novada pagastos!

Veiksmīgais iesākums iedvesmoja, jaunā un talantīgā kolektīva režisore Evija Smane ir iestudējusi lugu
«Brīnumzālīte» pēc Rūdolfa Blaumaņa
motīviem. Izrādē piedalās visi 18
kolektīva dalībnieki. «Man ir ļoti liels
prieks par visiem, kuri vēlas spēlēt
teātri. Tas dod ne tikai pozitīvas emocijas skatītājiem, bet arī pašiem aktieriem. Dzīve kļūst krāsaināka, nav visu
laiku jādomā par ikdienas rūpēm un

Cik grūti šobrīd ticēt,
Ka nevarēs vairs rīt
Tev labudienu sacīt
Un mājās sagaidīt …
(Ā.Elksne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Oskara Bitenieka vecākiem un tuviniekiem.
1.mājas iedzīvotāji Kārķos

22.aprīlī organizējam braucienu uz jauniestudējuma J.Hašeka lugas «Šveiks» izrādi Valmieras drāmas teātrī. Izrādes sākums plkst. 13.00.
Izbraukšana no Omuļiem plkst. 10.30. Autobuss brauks caur Valku. Teātra biļetes cena Ls
5,40. Pieteikties līdz 5.aprīlim pie Dzintras Pandalones (tālr. 28650066) vai Ērģemes pagasta
bibliotēkās.

Sandra Pilskalne

grūtībām,» vērtē Evija.
Izrādei «Brīnumzālīte» pirmizrāde
bija saieta namā «Lugažu muiža»,
pirmā viesizrāde iecerēta 8.aprīlī Kārķos. Saņemts arī uzaicinājums spēlēt
vasarā R. Blaumaņa dzimtajās mājās
«Brakos». Amatierteātra kolektīvs
labprāt gaida uzaicinājumus spēlēt
vēl uz kādām citām skatuvēm. Ticiet
– «Brīnumzālīte» palīdzēs dzīvei smelt
prieku un mīlestību! v
Sandra Pilskalne

Paldies bijušajam audzēknim, arhitektam Dainim Zemešam
par skolai dāvātajām grāmatām.
Kārķu skolas kolektīvs
Ne zars bez koka var,
Ne koks bez saviem zariem –
tā debess mācīja,
tā zeme lēma.
(V.Kaltiņa)

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā

26.02.2012. – 23.03.2012. reģistrēti:
•10 bērni – 5 meitenes (Gabriela, Sanija, Gerda, Gabriela,
Marianna) un 5 zēni (Māris Lauris, Ralfs, Linards, Artūrs,
Mareks);
•1 laulība.

Sveicam ģimenes ar dzīvē nozīmīgiem notikumiem!

Valkas novada dome

Aleksandru Kugu
Albertu Nikelu
Laimu Pružinsku
Edvīnu Bērziņu
Aivaru Ozoliņu
Jāni Brasli		
Armandu Dzeni

01.04.
01.04.
02.04.
09.04.
20.04.
28.04.
29.04.

Zvārtavas pagastā

Andru Ustupi 		
Mildu Pošeiku
Valdi Kučeru		

12.04.
14.04.
27.04.

Valkas novada dome
Es gribu palikt jums atmiņā,
Ak, palikt jūsu mīlā vēl,
Kā saule purpara krāsās vēl,
Kad tā jau sen ir nogājusi.
(Aspazija)

Aizvadīti mūžībā

(laikā no 27.02.2012.- 23.03.2012.
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie miršanas gadījumi)
Anna Lūse
Alma Raģe
Lidija Pence
Emilija Damme		
Kārlis Antons		
Alereins Ķilis		
Antoņina Nikolajeva
Vilnītis Gailis-Gailītis
Vladimirs Jarigins
Broņislavs Radevics
Vilis Burkevics		
Aivars Lienāns		
Dzidra Kalniņa		
Jaroslavs Sova		
Andrejs Ziemiņš
Edvīns Sprincis
Ilgonis Harlapenkovs
Jānis Irbens
Viktors Gulbis		
Guntis Seleckis		
Dina Greivule		
Oskars Bitenieks

(dz.1916.)
(dz.1916.)
(dz.1927.)
(dz.1928.)
(dz.1928.)
(dz.1932.)
(dz.1934.)
(dz.1935.)
(dz.1936.)
(dz.1938.)
(dz.1939.)
(dz.1940.)
(dz.1943.)
(dz.1943.)
(dz.1946.)
(dz.1947.)
(dz.1951.)
(dz.1952.)
(dz.1954.)
(dz.1956.)
(dz.1958.)
(dz.1992.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Valkas novada dome
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VALKAS
novads

Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek

2012.
Valkas pilsētas
kultūras namā

• Otrajās Lieldienās, 9.aprīlī
plkst.10.00 Lugažu laukumā
– Lieldienu lustes! Vismazākie
valcēnieši (līdz 8 gadu vecumam) varēs meklēt Lieldienu
Zaķa izmētātās olas. Visiem
būs iespēja mēroties spēkiem
dažādās jautrās sacensībās.
Aicinām ņemt līdzi krāsainās
Lieldienu olas, lai sistos, ripinātu vai, vienkārši – mainītos.
• 10.aprīlī plkst.13.30 – izrāde
bērniem «Pingvīni nāk!!!». Tas
ir oriģināls un muzikāls stāsts
par to, kā divi palaidnīgi
pingvīni pazaudē ko ļoti svarīgu un nozīmīgu ne tikai
pingvīniem, bet visai pasaulei.
Ceļā pingvīni sastop virkni
dīvainu un smieklīgu personāžu, kas palīdz šķetināt sarežģīto uzdevumu. Protams,
beigu beigās uzvar draudzība
un mazo rakaru nedarbs nekādu skādi pingvīniem un pasaulei nerada. Biļetes cena – Ls
2. Lūgums biļetes izpirkt līdz
4.aprīlim!
• Līdz 11.aprīlim – 1.stāva foajē apskatāma Aleksandra
Ivanova (Petropavlovska-Zavodska, Krievija) fotoizstāde
«Kamčatkas metamorfozes».
Izstādē eksponētajos darbos
iemūžinātas vietējās dabas
metamorfoziski straujās formu un struktūru izmaiņas –
no harmonijas līdz vulkāna
izvirdumam, no mānīgā dabas klusuma līdz izdzisuša
krātera jaunizveidotam ezeram.
• Līdz 11.aprīlim – dežūrtelpā
(1.stāvā) apskatāma izstāde
«Skats uz pasauli». Izstādi veido mākslinieces Gundas Sīmanes vadītās Valkas Mākslas
skolas studijas piecu dalībnieču – Vijas Celmiņas, Rasmas Kjubasepas, Intas Miķelsones, Zaigas Purnes un Vijas
Rācenes, zīda apgleznojumi
un miniatūrtekstila darbi.
• 15.aprīlī plkst.14.00 – Valkas novada mazo vokālistu
konkursi «Cālis – 2012» un
«Visi putni skaisti dzied –
2012». Konkursā «Cālis –
2012» var pieteikt dalībniekus
līdz 5 gadu vecumam (ieskaitot), bet mazo vokālistu konkursā «Visi putni skaisti dzied
– 2011» – dalībniekus līdz 8
gadu vecumam (ieskaitot).
Katram konkursantam pēc
brīvas izvēles jāsagatavo 1
dziesma, kas atbilst dziedātāja
vecumam un balss spējām.
Konkursantus var pieteikt līdz
5.aprīlim.
• 18.aprīlī – novada skolu deju kolektīvu skate, ko organizē
Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs «Mice».
• 20.aprīlī plkst.19.00 kamer-

Informatīvo izdevumu
Valkas pilsētā izplata Jauniešu dome

zālē uz Nikolaja Gogoļa izrādi
«Ņevas prospekts» aicina Valkas pilsētas teātris. Krievu
literatūras vēsturē to uzskata
par interesantāko impresionisma stila stāstu. Izrāde vēsta
par to, kā rakstnieka radītie
tēli savstarpēji konfliktē un
pamazām izdzēš autora dzīvi.
Tā veidota kā pastaiga pa Ņevas prospektu. Biļetes cena –
Ls 2.
• 21.aprīlī plkst.15.00 – senioru deju kopu koncerts «Pavasara sadancis». Savus draugus ciemos aicina senioru deju
kopa «Zelta rudens». Plānots,
ka «Pavasara sadancī» redzēsim dejotājus no Trikātas,
Smiltenes, Palsmanes, Blomes,
Vijciema, Apes, Gulbenes, Kocēniem, Trapenes, Vecates,
Mazsalacas novada Sēļiem, kā
arī tuvējos kaimiņus no Valgas. Biļetes cena – Ls 0,50.
• 22.aprīlī plkst.16.00 – ar jauno mūzikas programmu «Dejas» Valkā viesojas čellu trio
«Melo M». Programma tapusi
«atsvaidzinātā» trio sastāvā.
Kopā ar grupas dibinātāju
Kārli Auzānu kopš šī gada
sākuma muzicē jaunie čellisti
Jānis Pauls un Miķelis Dobičins. Koncertā skanēs pilnīgi
jaunas un vēl nedzirdētas versijas par pasaulē populārām
deju mūzikas tēmām, pasaules
tautu dejas kā arī populārākie
grupas skaņdarbi. Biļešu cena
Ls 5, 4, 3.
• 28.aprīlī – mazajā zālē tikšanās ar Kornēliju Apškrūmu.
• 29.aprīlī plkst.14.00 – koncerts «Dziesma kā sidraba
saite…». Koncertā piedalīsies
jauktais koris «Mežābele» no
Smiltenes, politiski represēto
vīru koris «Baltie bērzi» no
Valmieras, Valgas Sirdsdraugu biedrības dziesmu kopa
un, protams, arī mājinieki –
senioru koris «Dziesmu draugi». Biļetes cena – Ls 0,50.
• 30.aprīlī plkst.17.00 – Smiltenes deju apriņķa deju kolektīvu skate.
Biļetes uz pasākumiem nopērkamas kultūras namā pie
dežuranta/kasiera katru darba
dienu no plkst.9.00 – 15.00 un
17.00 – 20.00.

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā

• No 10.līdz 21.aprīlim izstāde
«Mīļumvārdi dzejniecei». Kornēlijai Apškrūmai – 75.
• No 12.līdz 26.aprīlim – izstāde «Neizmantoto iespēju
liktenis». 15.aprīlī aktierim Uldim Pūcītim – 75.
• No 19.aprīļa līdz 7.maijam
– izstāde «23.aprīlī skolotājai,
rakstniecei un dramaturģei Ilzei Indrānei – 85».
• No 23.līdz 28.aprīlim – Bibliotēku nedēļa.
• No 23.aprīļa līdz 5.maijam
– izstāde «Iemūrēts burtos zilbēs un vārdos». Pēters Brūveris (1957. – 2011.).
• 24.aprīlī plkst.18.00 – seminārs nodokļu maksātājiem par
fizisko personu mantiskā stāvokļa un iepriekš nedeklarēto
ienākumu deklarēšanas likumu un grozījumiem gada
ienākumu deklarēšanas aizpildīšanā, ko rīko VID Valkas
klientu apkalpošanas centrs.
• 27.aprīlī plkst.18.00 – Pētera
Brūvera 55 gadu jubilejai veltīts literārs vakars «Jo vairāk
gadu aiz muguras, jo ik pavasaris kļūst mīļāks, Jo mazāk
vēl vasaru priekšā, jo maigāk
un smeldzīgāk… (Pēters Brū-

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

veris)». Atmiņās dalīsies radi, trādes skriešanas seriāls «Opdraugi u.c. Ieeja – bez mak- timists», «Pavasaris 2012» 1.
sas.
kārta.
• 5.aprīlī plkst.11.00 – šaha
Bibliotēkas Bērnu
klubā Vidzemes čempionāts
literatūras nodaļā
šahā.
• No 2.aprīļa līdz 1.jūlijam – • 19.aprīlī – pie brīvdabas esizstāde «Mana mīļākā grā- trādes skriešanas seriāls «Opmata. Iesaku izlasīt arī Tev!». timists», «Pavasaris 2012» 2.
Izstāde veidosies pakāpeniski, kārta.
• 26.aprīlī – pie brīvdabas estās saturu noteiks skolēni.
• No 2.līdz 10.aprīlim – iz- trādes skriešanas seriāls «Opstāde, zīmējumu konkurss timists», «Pavasaris 2012» 3.
«Nāc nākdama, Liela diena, kārta.
Visi bērni tevi gaida...».
Valkas novadpētniecības
• 13.aprīlī plkst.14.00 – temamuzejā
tiska pēcpusdiena, zīmējumu
•
No
31.marta
līdz 5.maijam
konkursa dalībnieku apbal– Valkas novada mākslinieku
vošana.
• No 10.līdz 20.aprīlim – iz- darbu 13.izstāde «No mākslistāde «Dzejnieces Kornēlijas nieka jūtām uz skatītāja izApškrūmas grāmatas bēr- jūtām».
niem». 12.aprīlī dzejniecei
Valkas Mākslas skolā
K.Apškrūmai — 75.
•
līdz 13.aprīlim izstāžu zālē
• No 16.līdz 27.aprīlim – izstāde «Kāds arvien, arvien gr- apskatāma Brūveru ģimenes
ezno puķēm pēdas, kur Balta izstāde «Mūtābor» (es pārvērMīlestība staigā». 23.aprīlī tīšos, mainīšos). Izstādē ar sarakstniecei Ilzei Indrānei (īs- viem studiju laika gleznojumitajā vārdā Undīna Jātniece) — em piedalās Iveta Brūvere, viņas meitas – autodidaktes In85 (1927.).
• No 16.līdz 27.aprīlim – iz- dra un Zane, kā arī nu jau uz
stāde «Tuvi tālā pasaulē». 24. mākoņa maliņas sēdošais dzeaprīlī dzejniekam, tulkotājam jnieks Pēters Brūveris ar saPēteram Brūverim — 55 (1957. vām dzejas rindām.
– 2011.).
• No 23.līdz 29.aprīlim – bib- • 26., 27., 28.aprīlī Valkas
liotēku nedēļa «Olimpiāde». pilsētā – gadatirgus
Dažādas aktivitātes katru dieĒrģemes pagastā
nu plkst.15.00.
•
7.aprīlī
plkst.12.00 Lieldie• Katru ceturtdienu
plkst.
15.00 – interaktīva pēcpusdiena nu Zaķa skrējiens no Ērģemes
«Pasaule t@vā bibliotēkā»: veikala līdz Turnas tautas nagrāmatu lasīšana, filmiņu ska- mam, pēc tam mielošanās ar
Līvijas un Mārtiņa Kreiļu satīšanās, konkursi, zīmēšana.
rūpēto Lieldienu zupu;
Jāņa Cimzes Valkas
• plkst. 20.00 teatralizēts uzMūzikas skolā
vedums «Žurku un kaķu ne• Trešdienās, plkst.17.30 – dienas Lieldienās»;
koncertu cikls «Muzikālās • plkst. 22.00 balle, spēlēs grupa «Kreisais pagrieziens».
trešdienas»:
• 4.aprīlī – Emīla Dārziņa mū- • 21.aprīlī plkst. 20.00 Turnas
zikas vidusskolas audzēkņu tautas namā koncerts «Deju
virpulī», plkst. 22.00 balle,
koncerts.
• 18.aprīlī – skolotājas Tatja- spēlēs grupa «Rolise».
nas Tīrumas klases audzēkņu
Kārķu pagastā
koncerts.
• 1.aprīlī plkst. 9.00 tautas
• 25.aprīlī – kārtējais muzi- namā zolītes čempionāts.
kālās trešdienas koncerts.
• 8.aprīlī Lieldienu brīnumi:
Cimzes dienas
plkst. 18.00 brīnumaino olu
• 8.aprīlī – Klasiskās mūzikas parāde, atrakcijas pie tautas
nama;
koncerts Valkas baznīcā.
• 10.aprīlī – Komponista Hari- plkst. 19.00 «Brīnumzālīte» –
ja Ores autorkoncerts. Piedalās saieta nama «Lugažu muiža»
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas amatierteātra izrāde tautas
akadēmijas audzēkņi un ped- namā;
plkst. 22.00 balle.
agogi.
• 11.aprīlī – Aare Saal (Talli- • 10.aprīlī plkst. 11.00 tautas
ziedu veidošanas nonas operteātra solists) un Tiit namā
darbība
rokdarbniecēm (nod.
Kalluste (akordeons) koncerts. vada Skaidrīte
Dreijere).
Programmā – itāļu mīlas • 15.aprīlī. plkst. 9.00 tautas
dziesmas.
namā zolītes čempionāts.
• 12.aprīlī – J.Cimzes Valkas • 21.aprīlī plkst. 19.00 tautas
Mūzikas skolas audzēkņu namā koncerts «Dziesma makoncerts. Programmā –- itāļu nai paaudzei», koncertu vada
tautas mūzika un itāļu kom- Liene Šomase
ponistu skaņdarbi.
• plkst. 22.00 balle, spēlē Aigars Pomaskovs no grupas
Sporta pasākumi
«Tālbraucēji».
• 31 martā plkst.11.00 – šaha
Lai varētu veidot saturīgu
klubā Valkas novada čem- koncerta programmu, aicinām
pionāts «Ātrais šahs».
dalībniekus pieteikties sav• No 3.aprīļa Valkas ģimnā- laicīgi tautas namā vai pa
zijas sporta hallē – Valkas no- mob.t. 26365892 (Dace).
vada 2012.gada atklātais čem- • No 16. aprīļa tautas nama
pionāts florbolā.
kamīnzālē – Ivara Ozoliņa• 6.aprīlī plkst.11.00 – šaha Ozola (Valmiera) stikla kauklubā «Lieldienu balva šahā» sējumu izstāde «Pudeļu pārValkas kauss ātrspēlē, 4.kārta. vērtības».
• 9.aprīlī plkst.12.00 – pie ValTautas namā ir iespēja apgūt
kas pilsētas kultūras nama aušanas prasmes, interesenLieldienu Zaķa skrējiens.
tiem pieteikties tautas namā.
• 12.aprīlī – pie brīvdabas esSenioru pašdarbības kolek-

tīvi aicina piebiedroties ekskursijā uz Likteņdārzu maija
beigās, pieteikties tautas namā.

Valkas pagastā
Saieta namā
«Lugažu muiža»
Izstādes

• Visu aprīļa mēnesi Lieldienu kartiņu izstāde un Valkas
mākslas skolas audzēkņu darbi bibliotēkā.
• No 9. – 12.aprīlim Lieldienu
kompozīciju izstāde – Lugažu
bibliotēkā.
• No 5. – 13.aprīlim – bērnu
zīmējumu izstāde «Mans Lieldienu rīts» – Lugažu bibliotēkā.
• No 24. – 28.aprīlim – fotoprezentācija «Kartupeļu lauks
un citi kolhoza stāsti» – Lugažu bibliotēkā.
• No 16. – 30.aprīlim – Rokdarbu un seno priekšmetu izstāde (Vietējā pagasta rokdarbnieču
izstāde,
senie
priekšmeti no privātajām kolekcijām).
• No 16. – 30.aprīlim Turnas
dāmu kluba rokdarbu izstāde.

Pasākumi

• 9.aprīlī – Jautrās lieldienas
Lugažu muiža.
• 19.aprīlī plkst.12.00 ������
–�����
Valkas novada bibliotekāru seminārs Lugažos.
• 21.aprīlī – Lielā Vislatvijas
talka.
No 23. – 29.aprīlim bibliotēkas nedēļa:
• 23.aprīlī visu dienu – Vinila
plašu un gramofona diena.
Visu dienu varēs apskatīt un
paklausīties retro aparātus.
• 24.aprīlī plkst.13.00 Kolhoza laika atmiņās dalīsies bijušie kolhoznieki.
• 25.aprīlī plkst. 13.00 «Kā es
iekaroju Monblānu». Kalnos
kāpēja Rolanda Rastaka stāstījums par savu vaļasprieku,
foto prezentācija un ekipējuma demonstrējumi.
• 26.aprīlī plkst. 19.00 Filmu
vakars.
• 27.aprīlī plkst. 16.00 – pasaku pēcpusdiena mazajiem lasītājiem «Mazie meža dīvainīši».

Vijciema pagastā

• 5.aprīlī plkst. 10.00 «Mirdzās» koncerts «Vijciema cālis
2012». Piedalās mazie dziedātāji.
• 5.aprīlī plkst.20.00 pie Vijas
upes Vijas dienas akcija. Gaismas tilts pār Viju. Dalībnieki
aicināti ņemt līdzi svecītes! Ar
sapņiem pildītas, gaisā palaidīsim gaismas laternas!
• 8.aprīlī plkst.13.00 pie tautas nama pasākums «Lielās
olas meklēšana».
• 13.aprīlī pl.19.00 skolas zālē
apvienība «Krelles» piedāvā
humora un dziesmu šovu «Par
vēju, Tevi un mani».
• 20.aprīlī «Mirdzās» pasākums «Mirta vai Ziedīte». Jāpiesakās iepriekš.

Zvārtavas pagastā

• 14.aprīlī plkst 19.00 Zvārtavas amatierteātra pirmizrāde
«Kad gailis dzied» (A.Hinrihs). Pēc izrādes balle.
• 28.aprīlī plkst 19.00 Valkas
novada vokālo ansambļu koncerts. Pēc koncerta balle ar
groziņiem. v

LASĪTĀJU 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»

