Plāno iespējamos tūrisma
attīstības virzienus
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D

omājot par tuvojošos tūrisma sezonu, 18.febru
ārī Valkas novada tūrisma uzņēmēji un Valkas novada
domes speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā,
lai kopīgi apsekotu tūrisma apskates objektus, pārbau
dītu to pieejamību tūristiem, apskatītu novada viesu
namus un viens otru tuvāk iepazītu. Pasākuma mērķis:
veicināt vienotas tūrisma informācijas apmaiņu, stip
rināt savstarpējo komunikāciju starp tūrisma uzņēmē
jiem, apzināt trūkumus, kā arī apkopot ieteikumus un
idejas tūrisma jomas uzlabošanai Valkas novadā.   
Brauciena laikā tika apceļota Val
kas novada ziemeļu daļu un apska
tīts viesu nams «Paegļi», Valkas No
vadpētniecības muzejs, Velgas Kriles
memoriālā istaba, Lugažu muiža, Z/S
«Kalnbundas», Ērģemes pilsdrupas
un pilskalns, Naglu dižvītols, Veckār
ķu pils, briežu dārzs «Jasmīni», viesu
nams «Kamenes», Kārķu informācijas
punkts, tautas nams, Kārķu baznīca un
viesu nams «Ausmas».  
«Ir patiess prieks, ka Valkas novadā
ir tik atraktīvi, dzīvespriecīgi, darbīgi
un ļoti laipni cilvēki – gan tūrisma uz
ņēmēji, gan citu jomu pārstāvji, kuri tā
dā vai citādā veidā ir saistīti ar tūrisma
attīstību. Runājot par tūrismu kā uzņē
mējdarbību, varam secināt, ka ar tūris
mu vien mūsu novadā lielu naudu pa
gaidām vēl nevar nopelnīt un praktiski
visiem, kurus ekskursijas laikā apmek
lējām, tūrisms ir drīzāk kā vaļasprieks.
Pamatdarbs katram ir citā sfērā, ko ie
spējams apvienot. Pēc brauciena varu
teikt, ka viens no mūsu novada saulai
nākajiem nostūriem noteikti ir Kārķu
pagasts – ar sakārtoto vidi un gaišiem
pagasta ļaudīm – Kārķu tūrisma infor
mācijas punkta vadītāju Sandru Pils
kalni, briežu dārza īpašnieku Edmun
du Juškeviču, Kārķu baznīcas draudzes
priekšnieku Ģirtu Kalniņu un tautas
nama vadītāju Daci Pieči. Priecē tas, ka
Ērģemes pagastā darbojas aktīvi cilvē
ki – pasākumu un dažādu nometņu or
ganizatori, viesu nama īpašnieki – Ilze
un Aldis Leicāni, kuri ar savu enerģiju
un darboties gribu spēj aizraut arī ci

tus. Valkas pagastā paguvām
izbaudīt
izbraucienus ar
zirgiem pie sir
snīgās Laimas
viņas sakopta
jā saimniecībā
«Kalnbundas»,
paviesoties pa
tiešām brīniš
ķīgajā Lugažu
Ikviena iedzīvotāja un uzņēmēja sapnis – lai mūsu novads būtu stiprs, kupls un izturīgs. Valkas nomuižā, kur ik uz vada tūrisma uzņēmēji un novada domes speciālisti pie Naglu dižvītola Kārķos. Foto: Inguna Medne
stūra var redzēt
un sajust rosīgu
un ieinteresētu cilvēku ieguldījumu, cijas un pakalpojumu apmaiņa starp tieši sadarbība vienam ar otru  būs tas,
apmeklēt Velgas Kriles memoriālo is tūrisma biznesā iesaistītajiem uzņēmē kas radīs pozitīvo tēlu par tūrisma ie
tabu, kur jūtama īpaša mīlestība pret jiem. Domāju, ka ir jāveido kompleksās spējām Valkas novadā. Iesakot tuvāko
cienījamo dzejnieci. Tie visi ir mūsu tū tūrisma paketes – vienās mājās vizinās un interesantāko apskates objektu vai
risma objekti un pieminētie emocionā ar zirgiem, citās – ēd, vēl citās – iet pir nakšņošanas vietu, mēs radām kār
lie faktori nav mazsvarīgi arī tūristam. tī un mācās kādas prasmes vai klausās dinājumu tūristam atgriezties un ap
Gribu pateikties arī Dainim Jansonam, mūziku un dzied. To visu saplānot un skatīt to, ko nepaguva šajā reizē. Ļoti
kurš labprāt piekrita doties līdzi ceļoju organizēt varētu  tūrisma birojs kā ko gribētos vairāk attīstīt sadarbību tieši
mā, iemūžinot to fotogrāfijās un sniegt ordinators un tad to visu piedāvāt jau ar Valkas novada mājražotājiem, lai
praktisko kursu pirtī iešanas mākslā, kā gatavu pakalpojumu. Otrs attīstības varētu tūristiem pastāstīt un ieteikt tu
un tieši šo pieredzi perspektīvā varētu virziens varētu būt kulinārais, tā sau vākās, garšīgākās un skaistākās, mājās
izmantot tūrisma attīstībā. Īpašs pal ktais gardēžu tūrisms, ko vajadzētu radītās lietas. Tas ir vēl viens vieds, kā
dies lauku attīstības konsultantei Snie savienot kopā ar vietējiem tūrisma ob piesaistīt tūristu atstāt savu naudu tie
dzei Ragžei par brīvprātīgo pasākuma jektiem, radīt saistošu stāstu un atrak ši mūsu novadā,» visus uz sadarbību
noorganizēšanu,» tā braucienu un tajā tīvu pasniegšanas manieri,» tādas do aicina viesu nama «Ausmas» īpašnieki
gūtās emocijas raksturo Valkas novada mas un idejas pēc brauciena ir Valkas – Ilze un Aldis Leicāni.
Šajā reizē apskatījām tikai pusi no
Tūrisma informācijas biroja vadītāja novada lauku attīstības konsultantei
Sniedzei Ragžei.
novada. Otra puse – Valkas pagasts,
Anita Tannenberga.
«Vislielākais ieguvums bija – iespēja Vijciema pagasts un Zvārtavas pa
«Esmu gandarīta, ka pasākums iz
sa
t
ikt pie mums ciemos arī citus Valkas gasts līdzīgā pasākumā tiks iepazīti
devās un visi ir apmierināti. Personīgi
man vislielākais prieks ir par sastapta novada tūrisma pakalpojumu sniedzē pavasarī.v
Inguna Medne,
jiem cilvēkiem un viņu darbu. Nova jus. Tieši neformālā atmosfēra paver
Novada domes sabiedrisko
dam ir jāsekmē savstarpēja informā dažādas iespējas turpmākai sadarbībai,
kad nonākam pie kopīga secinājuma –
attiecību speciāliste

Starptautiskās tūrisma izstādēs prezentē Valkas novadu un Vidzemi

Otrās un trešās februāra
nedēļas nogalēs norisinājās di

vas nozīmīgas Starptautiskās
tūrisma izstādes – gadatirgi:
«Balttour» Rīgā un «Esttour»
Tallinā, kurās, kopīgi ar Vid
zemes Tūrisma asociācijas
pārstāvjiem, piedalījās arī
Valkas novada Tūrisma informācijas birojs (TIB).
Rīgā Valkas novads tika
prezentēts ar pavisam nes
en iznākušajām A4 formāta
tūrisma kartēm, kurās iekļauta informācija par no
vada apskates objektiem un
naktsmītnēm, kā arī tūrisma
bukletiem par Valku – Valgu.
Izstāde notika trīs dienas, un
tas sniedza lielisku iespēju
tiešā veidā komunicēt ar
potenciālajiem novada vie
siem, izzināt to interesi un
rosināt apciemot mūsu pusi.
Ieguvums ir arī tas, ka Val
kas novada TIB informācijas
stendu klāsts ir papildināts
ar materiāliem par citiem no

vadiem. Tāpat izstādes laikā pavērās lieliska iespēja
klātienē tikties ar amatnieki
em un ražotājiem, lai aicinātu
tos uz tuvojošos Labdarības
Robežtirgu.
Savukārt Tallinā Valkas
novada TIB, kopā ar citu no
vadu kolēģiem, pārstāvēja
ne vien savu novadu, bet
visu Vidzemi. Ikvienam Vid
zemes stenda apmeklētājam
bija dubults prieks par to, ka
ne tikai drukātos materiālus,
bet arī mutisko informāciju
ikviens varēja saņemt gan
angļu un vācu, gan krievu
un igauņu valodā. Ņemot
vērā Valkas novada TIB apmeklētāju lielo interesi par
Igauniju, bija lieliska iespēja
saņemt arī jaunus tūrisma
materiālus par Igauniju, kā
arī tuvāk iepazīties ar igauņu
tūrisma jomas kolēģiem..v
Anita Tannenberga,
Valkas novada TIB vadītāja

Valkas novada Tūrisma informācijas biroja vadītāja Anita Tannenberga un Vidzemes tūrisma
asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts iepazīstina ar informāciju Latvijas stendos
Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministru Juhanu Partsu un Latvijas vēstnieku Igaunijā
Kārli Eihenbaumu. Foto – Vidzemes tūrisma asociācija
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Valkas novada domes 31.janvāra sēdē pieņemtie lēmumi
• Atbalstīt Valkas novada domes dalību pro
jektā «Valgas – Valkas dzelzceļa stacijas renovā
cija». Projekta atbalstīšanas gadījumā nodroši
nāt nepieciešamo līdzfinansējumu 17% apmē
rā no Valkas novada domes projektā paredzētā
budžeta kopējām attiecināmajām izmaksām.
• Apstiprināt SIA «Firmus DC» izstrādāto
tehniski ekonomisko pamatojumu «Ūdens
saimniecības attīstība Valkas novada Kārķu
ciemā, 2.kārta».
• Apstiprināt SIA «Firmus DC» izstrādāto
tehniski ekonomisko pamatojumu «Ūdens
saimniecības attīstība Valkas novada Lugažu
ciemā, 2. kārta».
• Apstiprināt SIA «Ekolat» izstrādāto tehnis
ki ekonomisko pamatojumu «Ūdenssaimniecī
bas attīstība Valkas   novada Ērģemes pagasta
Ērģemes ciemā».
• Aps tipr in āt Vijc iem a pag ast ā ūdensa p
gād es pak alp oj um a cen u ied zīv ot āj iem (ja
dzīv okl ī vai priv ātm āj ā ir uzs tād īts ūdens
skait īt ājs) –  0.30 Ls/m3 (bez PVN). Ap
stipr in āt Vijc iem a pag ast ā kan al iz āc ij as
pak alp oj um a cen u ied zīv ot āj iem (ja dzī
vokl ī vai priv ātm āj ā ir uzs tād īts ūdens
skait īt ājs) – 0.35 Ls/m3 (bez PVN). Ap
stipr in āt Vijc iem a pag ast ā komp leks o ce
nu par ūdenss aimn iec īb as sab iedr isk iem
pak alp oj um iem ied zīv ot āj iem (ja dzīv okl ī
vai priv ātm āj ā ir uzs tād īts ūdens skait ī
tājs) – 0.65 Ls/m3 (bez PVN). Aps tipr in āt
Vijc iem a pag ast ā ūdensa pg ād es pak alp o
jum a cen u pašvald īb as ins tit ūc ij ām, ko
merc sab iedr īb ām, un cit ām jur id isk ām
pers on ām – 0.30 Ls/m3   (bez PVN). Ap
stipr in āt Vijc iem a pag ast ā kan al iz āc ij as
pak alp oj um a cen u pašvald īb as ins tit ūc i
jām, kom erc sab iedr īb ām, un cit ām jur i
disk ām pers on ām – 0.35 Ls/m3 (bez PVN).
Aps tipr in āt Vijc iem a pag ast ā ūdensa p
gād es pak alp oj um a cen u ied zīv ot āj iem
(ja dzīv okl ī vai priv ātm āj ā nav uzs tād īts
ūdens skait īt ājs) – 1.20 Ls/cilv ēks/mēn es ī
(bez PVN). Aps tipr in āt Vijc iem a pag ast ā
kan al iz āc ij as pak alp oj um a cen u ied zīv o
tāj iem (ja dzīv okl ī vai priv ātm āj ā nav uz
stād īts ūdens skait īt ājs) – 1.40 Ls/cilv ēks/
mēn es ī (bez PVN). Aps tipr in āt Vijc iem a
pag ast ā ūdensa pg ād es pak alp oj um a cen u
ied zīv ot āj iem, kas saimn iec īb ā tur liell o
pu – 1.20 Ls/liell ops/mēn es ī (bez PVN).
Aps tipr in āt Vijc iem a pag ast ā not ekū deņ u
att īr īš an as pak alp oj um a cen u – 0.30 Ls/m3
(bez PVN).
• Apstiprināt, ka ūdenssaimniecības sabied
riskos pakalpojumus Valkas novada admi
nistratīvajā teritorijā (Valkas pilsēta, Ērģemes
ciems, Turnas ciems, Vijciema ciems, Kārķu
ciems, Stepu ciems, Lugažu ciems, Sēļu ciems)
nodrošina Valkas novada dome.
• Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāci
ju pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedago
gu darba samaksai un valsts sociālās apdroši
nāšanas obligātajām iemaksām sadali Valkas
novadā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada
31.augustam.
• Apstiprināt stipendiju skaitu un lielumu
2013.gadam. Uzdot izglītības iestāžu vadītā
jiem iesniegt Izglītības pārvaldē: informāci
ju par izglītojamo gada sasniegumiem – līdz
2013.gada 17.maijam un informāciju par tei
camniekiem – līdz 2013.gada 30.maijam. Mē
neša stipendiju skaits 2012./2013. mācību ga
dā
Izglītības
iestāde

Ērģemes
pamatskola
Kārķu
pamatskola
Ozolu
pamatskola
Vijciema
pamatskola
Valkas
pamatskola
Valkas
ģimnāzija
Kopā

Skolēnu
skaits
9.klasē
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Skolēnu
skaits
10.-12.
klasē

Stipendiju skaits
mēnesī

1

4

1

4

1

5

1

18

3

32

147

5 + 12
24

Stipendiju apjoms 2012./2013. mācību gadā:
Mēneša stipendija – Ls 10,00..
Teicamnieka stipendija:
4.– 8.klašu skolēniem – Ls 20,00; 9.– 12.klašu skolēniem
– Ls 25,00 .
Gada sasniegumu stipendija:
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts olimpiādēs
(ar atlasi pēc iepriekšējo posmu rezultātiem):
1.vieta - Ls 100,00; 2.vieta–Ls 80,00;  3.vieta – Ls 60,00;
atzinība – Ls 30,00 , dalība – Ls 20,00
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu reģionālajās
olimpiādēs un atklātajās valsts olimpiādēs:
1.vieta–Ls 30,00, 2.vieta–Ls 20,00, 3.vieta–Ls 15,00
atzinība – Ls 10,00
Profesionālās ievirzes programmu valsts konkursos:
1.vieta–Ls 50,00 , 2.vieta–Ls 40,00, 3.vieta–Ls 30,00
atzinība – Ls 20,00.
Profesionālās ievirzes programmu reģionālajos konkursos:
1.vieta – Ls 25,00, 2.vieta – Ls 20,00, 3.vieta – Ls 15,00
atzinība – Ls 10,00.
Par izglītojamo individuālajiem sasniegumiem citos
reģionālajos, valsts un starptautiskajos konkursos
un sacensībās Izglītības pārvalde lemj atsevišķi pēc
izglītības iestāžu vadītāju iesniegumu saņemšanas
un iepazīšanās ar minēto pasākumu nolikumiem un
rezultātiem. Par pieņemto lēmumu informē Izglītības,
kultūras un sporta komiteju.
• Apstiprināt izdevumu noteikšanai plānotajiem re
montiem nomas maksas aprēķināšanai J.Cimzes Val
kas Mūzikas skolas ēkai – 1.5% no ēkas atjaunošanas
vērtības gadā. Apstiprināt J.Cimzes Valkas Mūzikas
skolas telpu nomas maksai koeficientu 2.2, ja tel
pas iznomā privāto tiesību subjektam un nomai ir
neregulārs raksturs. Apstiprināt J.Cimzes Valkas
Mūzikas skolas zāles nomas maksu 5.78 Ls/stundā bez
PVN, ja zāle tiek nodota privāto tiesību subjektam un
nomai ir neregulārs raksturs.
• Apstiprināt Valkas pagastā ūdensapgādes paka
lpojuma cenu iedzīvotājiem – 0.48 Ls/m3 bez PVN.
Apstiprināt Valkas pagastā kanalizācijas pakalpojuma
cenu iedzīvotājiem – 0.56 Ls/m3 bez PVN. Apstiprināt
Valkas pagastā komplekso cenu ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumiem iedzīvotājiem – 1.04 Ls/
m3 bez PVN. Apstiprināt Valkas pagastā ūdensapgādes
pakalpojuma cenu pašvaldības institūcijām, firmām,
komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0.48
Ls/m3 bez PVN. Apstiprināt Valkas pagastā kanalizācijas
pakalpojumu cenu pašvaldības institūcijām, firmām,
komercsabiedrībām un citām juridiskām personām
– 0.56 Ls/m3 bez PVN. Apstiprināt ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu cenas Valkas pagastā vienam
cilvēkam mēnesī viendzīvokļu un daudzdzīvokļu ēkās,
kurās nav uzstādīti ūdens uzskaites mēraparāti, ņemot
vērā dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi. Uzdot Valkas
pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Lapsam brīdināt
dzīvokļu īpašniekus un īrniekus daudzdzīvokļu
mājās, viendzīvokļu māju īpašniekus un īrniekus, kā

arī komercstruktūru vadītājus   par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu cenu izmaiņām.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 «Valkas no
vada domes 2013.gada speciālais budžets». Apstiprināt
Plānoto valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda pro
grammai piešķirto līdzekļu sadalījumu 2013.gadā.
• Piešķirt Meža dienu pasākumu norisei Val
kas novadā, maksai par atkritumu izvešanu, koku,
daudzgadīgo stādījumu atjaunošanai un puķu stādu
iegādei, BIO pārvietojamo tualešu iegādei, maisu
iegādei zaļo atkritumu savākšanai, smilšu konteineru
iegādei, atkritumu konteineru iegādei, pļaušanas un
smalcināšanas tehnikas iegādei un augstspiediena
kanalizācijas vadu tīrīšanas agregāta iegādei. Kopā
visiem pasākumiem izlietot Ls 19524.00. Iepriekšminēto
darbu veikšanai finansējumu ņemt no dabas resursu
nodokļa ieņēmumiem.
• Ievēlēt par Dzīvokļu komisijas locekli Valkas novada
domes Personāla nodaļas vadītāju Līgu Metuzāli.
• Apstiprināt izdevumu noteikšanai plānotajiem
remontiem nomas maksas aprēķināšanai Zvārtavas
pagasta tautas nama ēkai 1.5% no ēkas atjaunošanas
vērtības gadā. Apstiprināt Zvārtavas pagasta tautas
nama telpu nomas maksai koeficientu 2.2, ja telpas
iznomā privāto tiesību subjektam un telpu nomai ir
neregulārs raksturs. Apstiprināt Zvārtavas pagasta tau
tas nama telpu nomas maksu 5.29 Ls/stundā bez PVN.
• Apstiprināt izdevumu noteikšanai plānotajiem re
montiem nomas maksas aprēķināšanai Vijciema pa
matskolas ēkai 1.5% no ēkas atjaunošanas vērtības gadā.
Apstiprināt Vijciema pamatskolas telpu nomas maksai
koeficientu 2.2, ja telpas iznomā privāto tiesību subjek
tam un telpu nomai ir neregulārs raksturs. Apstiprināt
Vijciema pamatskolas telpu (zāles) nomas maksu 4.84
Ls/stundā bez PVN.
• Palielināt SIA «Valkas Namsaimnieks» (reģ.
nr.44103055060) (turpmāk – Sabiedrība) pamatkapitālu.
Sabiedrības pamatkapitālu palielināt, palielinot esošo
kapitāla daļu skaitu, pamatojoties uz dalībnieka
ieguldījumiem Sabiedrības pamatkapitālā naudas
līdzekļu veidā Ls 9973 apmērā. Pēc pamatkapitāla
palielināšanas Sabiedrības pamatkapitāls ir Ls 304907
apmērā, kas sastāv no 304907 kapitāla daļām. Vienas
kapitāla daļas nominālvērtība ir Ls 1. Apstiprināt SIA
«Valkas Namsaimnieks»  pamatkapitāla palielināšanas
noteikumus, Statūtu grozījumus un Statūtu jauno
redakciju. Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus
apmaksāt no SIA «Valkas Namsaimnieks» līdzekļiem.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 «Par
zaļumstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību».
• Piešķirt Valkas novada stipendiju logopēda
specialitātē. Slēgt līgumu par stipendijas piešķiršanu,
atbilstoši Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra
noteikumiem Nr.2 «Kārtība, kādā Valkas novada
dome piešķir stipendijas studējošajiem novada
jauniešiem». v

Pašvaldību vēlēšanas 2013

1.jūnijā visā Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas.
Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstie
sīgajiem Latvijas un Eiropas Savienības (ES) pilsoņiem
no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos pašvaldību vēlēša
nās Latvijā, ES pilsonim jābūt reģistrētam Latvijas Ie
dzīvotāju reģistrā.
Pašvaldību vēlēšanu kārtība nosaka, ka vēlētāji drīkst
balsot tajā pašvaldībā, kur ir viņu reģistrētā dzīvesvieta
90 dienas pirms vēlēšanām vai pašvaldībā, kurā viņiem
pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais
īpašums.
Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājiem jābūt derīgam
personu apliecinošam dokumentam: pasei vai perso
nas apliecībai.

Vēlētāju reģistrs

Atšķirībā no Saeimas vēlēšanām un tautas nobalso
šanas, pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiks lie
tots Vēlētāju reģistrs. Tas nozīmē, ka katrs vēlētājs tiks
iekļauts noteikta vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā,
atbilstoši reģistrētajai dzīves vietai 90 dienas pirms vē
lēšanu dienas, tas ir 2013.gada 3.martā.
Valkas novadā ir izveidoti 7 vēlēšanu iecirkņi: pa
vienam Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema, Zvārtavas
pagastā un 2 iecirkņi Valkas pilsētā. Tie Latvijas pil
soņi, kuriem 3.martā nebūs spēkā esošas dzīves vietas
reģistrācijas, tiks iekļauti tā vēlēšanu iecirkņa sarakstā,
kas atbildīs ziņām par vēlētāja pēdējo reģistrēto dzīves

vietu.
Lai informētu par to, kura vēlēšanu iecirkņa sarakstā
vēlētājs ir iekļauts, Pilsonības un migrācijas lietu pār
valde katram vēlētājam pa pastu izsūtīs paziņojumu uz
reģistrētās dzīvesvietas adresi. Paziņojumus plānots iz
sūtīt laikā no 18.– 23.martam.
Līdz 7.maijam vēlētāji varēs izmantot iespēju mainīt
sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni. To drīkstēs mai
nīt uz jebkuru citu vēlēšanu iecirkni pašvaldības ad
ministratīvajā teritorijā, kurā vēlētājam bija reģistrēta
dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanām vai uz jebkuru
vēlēšanu iecirkni pašvaldībā, kur vēlētājam pieder ne
kustamais īpašums. Lai reģistrētu iecirkņa maiņu, vē
lētājam jāiesniedz iesniegums jebkurā pašvaldības dzī
vesvietas deklarēšanas iestādē.
Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana pašvaldī
bu vēlēšanām notiks no 12.– 23.aprīlim. Valkas novadā
jāievēl 15 deputāti.
Būs iespēja nobalsot arī 3 dienas pirms vēlēšanu die
nas. Tāpat tiks organizēta balsošana vēlētājiem viņu at
rašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ vēlētāji nevarēs
ierasties vēlēšanu iecirknī.
Vairāk informācijas par šiem un citiem aktuāliem
jautājumiem, kas ssaistīti ar pašvaldību vēlēšanām, la
siet nākošajos «Valkas Novada Vēstis» izdevumos. v
Helēna Kurme,
Valkas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja  
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AivaraIkšeļagrāmatas
«Valkasdiližanss»atvēršana

7.

martā plkst.19.00 Val
kaskultūrasnamābūsAiva
ra Ikšeļa grāmatas «Valkas
diližanss» atvēršanas pasā
kums.«Valkasdiližansa»cen
trālaisstāstsirparLatvijasun
Igaunijaspierobežāgadusim
tus dzīvojušiem ļaudīm, ku
rus tagad dēvējam par valcē
niešiem, viņu dzīvi un cīņu
par savām tiesībām, brīvību
un kultūras atīstības īpatnī
bām.Grāmatasniedzapkopo
jošu informāciju, balstītu uz
tautasfolklorasunetnogrāfis
kajiem materiāliem, arheolo
gu atradumiem, vēsturnieku
pētījumiemunpieņēmumiem,
daudzuvalstuarhīvu,muzeju
unbibliotēkumateriāliem,kā
arī pašu valcēniešu atmiņu
pierakstiem par Valkas poli
tisko un kultūrvēsturi. Šis
darbsmumspalīdzēsizveidot

savu at ieksmi par no
tikumiem, kas Valkā
un apkārtējo novadu
teritorijās risinājušies
no aizvēstures līdz 21.
gadsimtasākumam.
Atvēršanas
brīdi
kuplinās:
• Jāņa Cimzes Valkas
Mūzikas skolas vijoles
klasesaudzēkņi(peda
goģe Liesma Freiber
ga) un sitaminstru
mentu spēles klases
audzēkņi (pedagogs
GuntisFreibergs);
• Kapelas «Vecie tur
navieši» un «Bume
rangs»;
• Saietanama«Lugažu
muiža» eksotisko deju grupa
(vadītājaMairitaJansone);
• SkaidrīteBondareno«Jaun
ruķeļiem»;
• Valkas ģimnāzijas jauniešu
deju kolektīvs «Vendīgs» (va
dītājaSilgaStrazdiņa);
• Valkaskultūrasnamafolklo
ras deju kopa «Sudmaliņas»
(vadītājaSkaidraSmeltere);
• Valkasvīruvokālaisansam

blis(vadītājsJānisLudbergs).
Aicinātsikviensinteresents!
Ieejauzvakaru–bezmaksas.
Grāmata izdota Igaunijas –
Latv ij as – Kriev ij as pārr o
bežusadarbībasprojekta«Ro
bežgaisma» («Border light»,
ELRI–135) ietvaros.v
AivarsIkšelis,grāmatas
autors,projektakoordinators

2012.gada27.decembrīValkāNr.24







APSTIPRINĀTIarValkasnovadadomes
2012.gada27.decembrasēdeslēmumu(protokolsNr.14,4.§)

«Grozījumi2010.gada29.aprīļasaistošajosnoteikumosNr.14
«ParsabiedriskokārtībuValkasnovadaadministratīvajāteritorijā»»

Izdotisaskaņāarlikuma
«Parpašvaldībām»43.panta1.daļas4.punktu

ļumazgāšanu,profilaktiskoapkopi(eļļasvaicitu
motoru šķidrumu maiņa) šim nolūkam nepare
dzētāsvietās(daudzdzīvokļuēkupagalmi,ielas,
ūdenskrātuvju aizsargjoslās) uzliek naudas sodu
no10.00līdzLs50.00;
3.121.2.Parautomašīnuuncitutransportalīdzek
ļumazgāšanu,profilaktiskoapkopi(eļļasvaicitu
motoru šķidrumu maiņa) šim nolūkam nepare
dzētāsvietās(daudzdzīvokļuēkupagalmi,ielas,
ūdenskrātuvjuaizsardzībaszonas),jatāsizdarī
tas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas uzliek naudas sodu no Ls 30.00 līdz
Ls100.00.»
3. Papildinātnoteikumusar3.22.punktušādāre
dakcijā:
«3.22. Par dabisko vajadzību kārtošanu ārpus
tamparedzētāmvietām:
Pardabiskovajadzībukārtošanudzīvojamoēku
kāpņutelpās,pagrabos,pagalmos,uzielāmu.c.
ārpustamspeciāliparedzētāmvietām,vainīgajai
personaiuzlieknaudassodulīdzLs20,00».
Valkasnovadadomespriekšsēdētājs

K.Albergs

12.novaduGrāmatusvētki

12 gadu laikā Grāmatu svētki kļuvuši
pargaidītuunlabutradīciju.Šogadtie22.mar

tānotiksValkaskultūrasnamā.Savuslasītājus
gaidīs apmēram 10 izdevēju (Avots, Jumava,
Kontinents, Latvijas Avīze, Lauku Avīze, Div
padsmit, Nordik, Tapals, VestaLK, Zvaigzne
ABCu.c.).
Kājauierasts,svētkisāksiesarpubliskodisku
siju,kurāuzaicinātipiedalītiesvadošopolitisko
partijupārstāvji.Šīgadatēma–nodokļi.Pēcdis
kusijas pieaugušajiem apmeklētājiem piedāvā
simtikšanosarvairākuromānuautoriem(«Tum
sas inversija», «Nedzeniet pēdas snaiperim»),
žurnālistiem–MaijuPohodņevuunModriPelsi,
kāarīizdevniecībasJumavajaunākogrāmatuau
toriem.
Savukārtmazoslasītājusgaidaīpašiplašaun

Steidzamāsmedicīniskās
palīdzībaspunkts

A

SAISTOŠIENOTEIKUMI

IzdarītValkasnovadadomes2010.gada29.ap
rīļasaistošajosnoteikumosNr.14«Parsabiedris
kokārtībuValkasnovadaadministratīvajāterito
rijā»šādusgrozījumus:
1. Izteikt3.11.punktušādāredakcijā:
«3.11.Sēdēšanaunstāvēšanauzielunožogoju
miemunsoliņuatzveltnēm,kāarīstaigāšanapa
tamnepiemērotāmvirsmām:
3.11.1. Parsēdēšanuunstāvēšanuuzdekoratīva
jiemielunožogojumiem,sēdēšanuuzatpūtasso
liņuatzveltnēm,palodzēmuntirgotavugaldiem,
staigāšanu pa tiem, stāvēšanu vai gulēšanu uz
minētajāmuncitāmtamnepiemērotāmvirsmām
sabiedriskās vietās izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudassodulīdzLs15.00;
3.11.2.Parizdarītajāmdarbībām,jatāsizdarītasat
kārtotigadalaikāpēcadministratīvāsodapiemēro
šanas,uzlieknaudassodunoLs15.00līdzLs50.00.»
2. Papildinātnoteikumusar3.121.punktušādāre
dakcijā:
«3.121. Par automašīnu un citu transporta lī
dzekļumazgāšanuvaiapkopišimnolūkamne
paredzētāsvietās:
3.121.1.Parautomašīnuuncitutransportalīdzek
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interesantaprogramma:netikaitikšanāsarbērnu
grāmatu autoriem, bet būs iespēja arī uzklausīt
unuzdotjautājumsPasaulesdabasfondaLatvi
jasnodaļasBaltijasjūrasunsaldūdensprogram
masvadītājamIngumPurgalim.Pusaudžiem,kā
katrugadu,būsiespējatiktiesarNacionālobru
ņotospēkupārstāvjiem.
2013.gads ir Rūdolfa Blaumaņa 150.jubilejas
gads. Pasākuma dalībniekiem R.Blaumaņa vēs
tules lasīs un dziesmas ar rakstnieka vārdiem
dziedāsValmierasteātraaktieri.
Kājauierasts,būsarīgrāmatuloterija«Veik
smīgais pircējs». Precīzāka pasākuma program
ma sekos. Pasākumu rīko Lauku bibliotēku at
balsta biedrība un Valkas novada Centrālā bib
liotēka.v
GintaDubrovska
ValkasnovadaCentrālāsbibliotēkasdirektore

tgādinām, ka kopš pērnā
gada 1.augusta Vidzemes slim
nīcā Valkā darbojas Steidzamās
medicīniskās palīdzības punkts
(SMPP),kurāstrādāārstispeci
ālistiunmāsa.Tālrunissaziņai:
64722701.
Medicīnisko palīdzību SMPP
varsaņemtganpieaugušie,gan
bērni traumas, pēkšņas saslim
šanasvaihroniskasslimībaspa
asināšanāsgadījumos,kadnepieciešamasteidzama
medicīniskāpalīdzība,kaspārsniedzģimenesārsta
kompetences–sasitumi,mežģījumi,lūzumi,alerģis
kas reakcijas. Ar ģimenes ārsta nosūtījumu SMPP
veicarīinjekcijas.
Saņemotvalstsapmaksātosambulatorosveselības
aprūpespakalpojumusSMPPValkā,pacientamirjā
maksāpacientaiemaksa.Notāsatbrīvotaspacientu
kategorijas,kasnoteiktasMinistrukabinetanoteiku
mos Nr.1046 «Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanaskārtība».
Gadījumos,japacientamnavtrauma,pēkšņasa
slimšana vai hroniskas slimības paasināšanās, kas
prasasteidzamumedicīniskopalīdzību,parsaņem
tomedicīniskopakalpojumupacientamjāmaksāsa
skaņā ar Vidzemes slimnīcas Maksas pakalpojumu
cenrādi.

K

Iespējapacientiem
izteiktiedokli

ā informē nodibinājuma «Pacientu ombuds»
biroja vadītāja Dace Līkanse, tagad arī Vidzemes
slimnīcasValkāpacientiemunapmeklētējiemirdota
iespējaizteiktsavuviedokliparsaņemtopakalpoju
mu.Ambulatorāsnodaļasreģistratūrāirnovietotas
atsauksmjuveidlapas(ierosinājumiem,labajiemvār
diem,atsauksmēmunarīsūdzībām)unpieliktapa
stkastīte,kuratstātaizpildītāsanketas.
Pacienti tiek aicināti izteikt savus novērojumus,
viedokliparārstniecībasiestādiuntāsdarbiniekiem.
Turpat atrodama informācija par to, kā pacientiem
sazināties ar Pacientu ombudu: zvanot pa
tālr.28646268vairakstotepastu:ombuds@pacientu
ombuds.lv
«Pacientuombuds»irVidzemesslimnīcassadar
bībaspartneriskopš2010.gada.Organizācijasspeci
ālistikonsultē,palīdzrastrisinājumus,sniedzietei
kumus veselības aprūpes organizācijas, kvalitātes,
pacientutiesībujautājumosganpacientiem,ganarī
mediķiemunnozaresspeciālistiem.

Iespējauzslavētlabuservisu
Otro gadu Vidzemes slimnīca ir iesaistījusies

kampaņā«Uzslavēlabuservisu!»,kasjaudevītoga
dumartamēnesīnotiekvisāLatvijā.
Kampaņas būtība ir aicinājums sabiedrībai – no
vērtēt pozitīvo mums apkārt un uzslavēt par labu
apkalpošanu,labākuproblēmasrisinājumuvaivien
kāršismaidu.Kampaņasdalībniekusvērtēsunsavu
atzinumusniegsarīnozaresprofesionāļi–kvalitatī
vajāpētījumāpiedalāsDIVE Latvija,LatvijasTirdz
niecības un rūpniecības kameras (LTRK) eksperti
unLatvijasInformācijasunkomunikācijastehnolo
ģijasasociācijaseksperti.
Sākotar1.martuVidzemesslimnīcaspacientiun
klientisavulabopieredzivarizteikttrīsveidos:
• ierakstotpozitīvoatsauksmiwww.uzslave.lv;
• zvanotuzinformatīvotālruni1188;
• aizpildot anketu un ievietojot īpašā aptaujas
kastē,kasnovietotaambulatorāsnodaļasreģistra
tūrā1.stāvā.
Visiuzslavēšanaskanālibūspieejamilīdz31.mar
tam.
Iegūtierezultātitiksapkopotiun12.aprīlīnosauk
tiuzņēmumiuniestādes,kassaņēmušivisvairākuz
slavu.v
BenitaBrila,
Vidzemesslimnīcas
sabiedriskoatiecībuspeciāliste
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Elektroniskie pakalpojumi
Valkas bibliotēkā

N

o 18.– 24.martam vi
sā Latvijā notiek e-prasmju
nedēļa. Tā ir sabiedrības
informēšanas kampaņa, lai
demonstrētu e-prasmju no
zīmi darbā, karjeras attīs
tībā un izaugsmē mūsdie
nu digitālajā laikmetā. Tās
mērķis ir ieinteresēt plašā
ku sabiedrību par e-pras
mju apgūšanas un pielie
tošanas iespējām, informēt
par e-pakalpojumiem un
citām iespējām, kas pieeja
mas elektroniskajā vidē.
E-prasmju nedēļas laikā
Valkas novada Centrālā bib
liotēka saviem apmeklētā
jiem piedāvā:
•brīvpieejas internets (gan
izmantojot bibliotēkas dato
rus, gan Wi-Fi iespējas porta
tīvo datoru īpašniekiem);
•palīdzība un konsultācijas
dažādu maksājumu veikša
nā apmeklētājiem, kuriem ir

pieejama internetbanka;
•dažādu dokumentu izdru
ka no interneta vai indivi
duālajiem informācijas nesē
jiem (CD un USB);
•dažādu darbību veikšana
portālā www.latvija.lv (dzī
vesvietas deklarēšana, da
žādas izziņas no Iedzīvotāju
reģistra, elektroniska pie
teikšanās studijām u.c., ko
pumā – 53 dažāda veida pa
kalpojumi);
•personas
autentifikācija
elektroniskā paraksta lieto
tājiem;
•apmācība darbā ar dato
ru – pamatprasmes interne
ta lietošanā, darbā ar teksta
dokumentu Microsoft Word,
informācijas meklēšana, maksājumu veikšana.
Būsiet laipni gaidīti!. v
Aija Rudīte, Centrālās
bibliotēkas bērnu literatūras
nodaļas galvenā bibliotekāre

Parakstīts projektēšanas un būvdarbu
līgums ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstībai

7.februārī starp Valkas
novada domi un SIA «Vid

zemes energoceltnieks» tika
parakstīts   apvienotais pro
jektēšanas/būvdarbu līgums
«Ūdensapgādes un kanalizā
cijas tīklu rekonstrukcijas/
paplašināšanas, 2 kanalizā
cijas sūkņu staciju izbūves,
dzeramā ūdens sagatavošanas
iekārtu uzstādīšanas Valkas
novada Lugažu ciemā projek
tēšana un būvniecība».
Saskaņā ar noslēgto līgu
mu, paredzēts uzstādīt dzeramā
ūdens sagatavošanas iekārtas
pie jaunā, pašvaldībai piederošā
urbuma, izbūvēt 2 kanalizācijas
sūkņu stacijas, kā arī paplašināt
un rekonstruēt ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklus. Līguma
kopējās izmaksas ir 159 648,45
lati (bez PVN). Darbi jāpaveic
12 mēnešu laikā no līguma pa

rakstīšanas datuma. Līgums no
slēgts projekta «Ūdenssaimnie
cības attīstība Valkas novada Lu
gažu ciemā, 2.kārta»  ietvaros.
Februārī Valkas novada dome
iesniedza projekta iesniegumu
«Ūdenssaimniecības attīstība
Valkas novada Lugažu ciemā,
2.kārta» uz Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības minis
trijas izsludināto Eiropas Reģi
onālās attīstības fonda (ERAF)
līdzfinansētās 3.4.1.1 aktivitātes
«Ūdenss aimn iec īb as inf ra
strukt ūr as att īst īb a apd zī
vot ās viet ās ar ied zīv ot āj u
skait u līdz 2000»7.projek
tu atlases kārtu, lai piesaistītu
ERAF līdzfinansējumu projek
ta «Ūdenssaimniecības attīstība
Valkas novada Lugažu ciemā,
2.kārta» īstenošanai. v
Eduards Ivļevs,Attīstības un
projektu daļas projektu vadītājs

Arī šogad meklē «gaismas nesējus»

L

atvijas Nacionālās bib
liotēkas (LNB) Atbalsta bied
rība arī šogad meklē pagas
ta bibliotekārus – «gaismas
nesējus». Pagastu iedzīvotā
ji un bibliotēku apmeklētāji
aicināti pastāstīt par saviem
entuziasma pilnajiem, dar
bīgajiem, pašaizliedzīgajiem
bibliotekāriem, tādējādi no
vērtējot viņu darbu un pasa
kot paldies!
LNB Atbalsta biedrība gai
dīs pieteikumus par bibliote
kāriem, kuri:
• izveidojuši bibliotēku par
vietējo «gaismas pili»;
• organizē aktivitātes dažā
du vecumu un interešu ie
dzīvotājiem;
• laipni uzņem un pacietīgi
konsultē apmeklētājus;
• rūpējas par mājīgu bibliotē
kas vidi, kur labprāt pulcējas
un brīvo laiku pavada pagas
ta iedzīvotāji;
• organizē bibliotēkā radošas

nodarbes: pasākumus, izstā
des, konkursus, hobiju pul
ciņus;
• strādā pašaizliedzīgi un
vairāk, kā to liek darba pie
nākumi.
Pieteikumi un fotogrāfi
jas, kas stāsta par bibliote
kāra aktivitātēm, iesūtāmi
līdz 15.martam LNB Atbalsta
biedrībai, Tērbatas ielā 75,
Rīgā, LV-1001 vai uz e-pastu
gaisma@gaisma.lv.
Konkurss «Pagasta bib
liotekārs – Gaismas nesējs»
notiek jau septīto gadu. Kat
ru reizi tiek izraudzīti un ap
balvoti 5 uzvarētāji no kat
ra Latvijas reģiona – Rīgas,
Kurzemes, Latgales, Vidze
mes, Zemgales. Līdz šim šo
nomināciju saņēmuši un šo
brīd Latvija var lepoties ar 30
«gaismas nesējiem». v
Sanita Kitajeva,
LNB Atbalsta biedrība

Akcija – svētki «Zaļi zeltainā dzintara lāse»

Turpinot pagājušajā
gadā aizsākto akciju «Kad

Valkā ienāk ceriņi», no 1.feb
ruāra līdz 1.maijam notiek
akcija – svētki «Zaļi zeltainā
dzintara lāse». To realizē Val
kas novada dome un Valkas
kultūras nams, sadarbojoties
ar pilsētas teritorijas apsaim
niekošanas nodaļu, Valkas
novada Centrālo bibliotēku,
Tautas lietišķās mākslas stu
dijas «Saulīte» dalībniecēm
un Valkas pilsētas kultūras
nama bērnu aušanas pulciņu.
Projekta ietvaros pare
dzēts savākt ziedojumus Lu
gažu skvēra 20 Kalnu prie
dīšu pundurkoku formu un
12 Dammera klinteņu stādī
jumu izveidei (pēc izstrādāta
projekta) Emīla Dārziņa un
Rīgas ielas krustojuma pusē.

23.

Kalnu priedes pundurko
ka forma (Pinus mugo Tur
ra)   ir krūms, retāk koks ar
blīvu, klājenisku vainagu,
savvaļā aug Alpu, Pireneju,
Balkānu, Apenīnu, Karpatu
kalnos. Pietiekami ziem
cietīga introducēšanai Lat
vijā. Ir vairākas varietātes
(Austrumalpu kalnu priede,
Pireneju kalnu priede, zemā
kalnu priede, Rietumalpu
kalnu priede). Dammera
klintene (Cotoneaster damme
ri) ir līdz 0,15 m augsts se
dzējaugs, kas ložņā pa zemi
un mezglu vietās sakņojas.
Lapojums zaļš, saglabājas
arī ziemā, sīki balti ziediņi,
rudenī – sīki oranži auglīši.
Svētki «Zaļi zeltainā dzin
tara lāse» ir domāti mums,
un tos radīt varam tikai mēs
visi kopā! Tāpēc aicinām vi

sus valcēniešus, arī tos, ku
ri šobrīd ir kaut kur plašajā
pasaulē, piedalīties akcijas
– svētku projektā ar ziedo
jumiem stādu iegādei. Īpaši
uzrunājam Valkas iestāžu un
uzņēmumu vadītājus un dar
biniekus, lūdzot atbalstīt ar
ziedojumiem – pēc tam paši
arī varēs iestādīt savu Kalnu
priedīšu pundurkoku formu
vai Dammera klinteņu stādu,
jo šī ir bijusi izsena valcēniešu
tradīcija – katram savs iestā
dīts koks vai krāšņumkrūms.
Ziedojumu kaste atrodas
Valkas pilsētas kultūras na
mā pie dežuranta, ziedot var
arī, ieskaitot naudu Valkas
novada domes ziedojumu
kontā, AS «SEB Banka», konts
LV15UNLA0050014343001. v
Aivars Ikšelis,
Projekta koordinators

Lustīga atpūta Lustiņdruvā

februārī Kārķos Lus
tiņdruvā notika sporta diena
ģimenēm un ikvienam, kurš
vēlējās veselīgi un priecīgi at
pūsties. Pagasta pārvaldnie
ka Aivara Cekula un Kārķu
pamatskolas sporta skolotā
jas Ģertrūdes Ābeles vadībā
notika dažādas interesantas
sacensības – pildbumbas ri
pināšana no kalna, bluķa vil
kšana, braukšana no kalna
uz laiku un tālumu. Vislie
lāko jautrību sagādāja stafe
te, kur savstarpēji sacentās
dažādu paaudžu komandas.
Veiksmīgākie dalībnieki sa
ņēma saldas balvas. Sildoties
ar karstu tēju un mielojoties
ar ugunskurā ceptām desi
ņām, ikviens dalībnieks bija
priecīgs par lustīgo sestdie
nas atpūtu Lustiņdruvā.v
Sandra Pilskalne

Startam gatavi – kurš aizbrauks vistālāk?
Foto: Sandra Pilskalne

Organizē semināru saimnieciskās
darbības veicējiem

6.martā pulksten 10.00 Kārķu tautas na

mā notiks seminārs «Aktualitātes lauksaim
niekiem. Nodokļu likumdošanas izmaiņas,
kas attiecas uz lauku saimniecībām». Tajā
būs iespēja gūt informāciju par grozījumiem
nodokļu normatīvajos aktos, kas stājās spēkā
ar 2013. gada 1. janvāri un arī jaunumus par
gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas
kārtību. Lektore Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvaldes (VID NP) Vidzemes no
dokļu administrēšanas daļas Valkas klientu
apkalpošanas centra galvenā nodokļu in
spektore Ausma Eglīte.
Semināra otra tēma būs -  likumdošanas

izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu ap
saimniekošanu. Lektore SIA «Latvijas lauku
konsultāciju un izglītības centrs» LLKC Val
kas nodaļas lauku attīstības speciāliste Valda
Empele, kura informēs par izmaiņām ES un
valsts atbalstu saņemšanā 2012.gadā, par ES
atbalstu pēc 2013.gada, kā arī par citām ak
tualitātēm.
Uz semināru gaidīti ne tikai kārķēnieši,
bet arī ērģemieši un citu pagastu interesenti!
Izmantosim laiku un iespēju pirms pavasa
ra darbu cēliena iegūt vērtīgas zināšanas un
rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem! v
Sandra Pilskalne

Aicina uz izstādi «Mans prieks»

No 8. līdz 31. martam Luturskolā biedrība
«Atrodi laiku sev» rīko jau tradicionālo amat
nieku darinājumu izstādi «Mans prieks». «Iz
stādē aicināti piedalīties pagasta iedzīvotāji
ar saviem rokdarbiem un kolekcijām. Esam
izsūtījušas arī individuālus ielūgumus, ceram
uz atsaucību, lai izstādes atklāšanā, kas notiks

8.martā pulksten 16.00, mums būtu daudz,
daudz prieka kā pavasarim pienākas,» stāsta
viena no izstādes organizatorēm Lilita Ikale.
Lilita smej, lai arī viņi dzīvo dziļi mežā, zvārta
viešiem ir daudz talantīgu cilvēku, kas var iz
rādīt, kas ziemā sastrādāts.v
Sandra Pilskalne

Nr. 40
Vēlamiestiktiesar
literatūrumīlošiem
unrakstošiemnovadniekiem

2012.

gada vasarā
tika nodibināta Valkas no
vadaliterārāapvienība.Šo
brīd apvienībā oficiāli  ir 8
biedri.Esambezgalapriecī
giungandarīti,kašajāīsa
jā laika periodā trim mūsu
apvienībasbiedriem–Nor
mundam Rudzītim, Anitai
Anitīnai  un Aijai Ābenai,
izdoti dzejoļu krājumi. Tie
ir svētki ne tikai autoriem,
betarīmumsvisiem.
Kopīgo tikšanās un dis
kusijulaikāirradusiesideja,
ka jāizveido Valkas novada
literātu darbu kopkrājums.
Esam dzirdējuši, ka novadā
ir cilvēki, kuri raksta dzeju,
stāstus, pasakas. Ļoti vēla
mies ar šiem cilvēkiem sa
tikties un kopīgu interešu
rezultātā varētu papildinā
tiesliterātuapvienībasbied
rupulciņš.Apvienībābiedri
vardalītiespieredzē,organi
zētpasākumusnetikaiDze

jasdienās,betiesaistītiesarī
citospasākumosunaktivitā
tēs.
Sadarbībā ar bibliotēkām
piedāvājam tikšanās visos
novadapagastos.Uzšīmtik
šanās reizēm aicinām visus
interesentus, tai skaitā arī
bērnus, kuriem tuva litera
tūra un ir vēlēšanās rakstīt.
Esam vienojušies ar Kārķu,
Vijciema un Zvārtavas bib
liotēkām, ka tikšanās varētu
notiktmartā,betĒrģemesun
Valkaspagastubibliotēkās–
aprīlī.Tikšanāsdatumi,laiki
un vietas tiks precizēti atse
višķos paziņojumos uz vie
tāmpagastos,bibliotēkāsun
novada mājas lapā. Pasāku
mu apmeklētājus, kuriem ir
kādisacerējumi,aicināmpa
ņemttoslīdzi,laikopīgiva
rētupadiskutēt,paklausīties
unvarbūtlemtpariekļauša
nukopkrājumā.v
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Aktīvikoncertēunpiedalāskonkursos

Viens no skolas lepnumiem ir vijolnieku ansamblis,
kas ar savu sniegumu nevienu neatstāj vienaldzīgu. Foto - Inguna Medne

Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skola
februāri noslēdza ar akordeonistu (sko
lotāja Ārija Tomiņa) koncertu 27.februārī
Sedā un vokālistu konkursu 28.februārī
Cēsīs(skolotājasTatjanasTīrumasunkon
certmeistaraAndraNiklavičavadībā).
Marta mēnesi uzsāksim ar Valkas un
Valgas mūzikas skolu kopēju koncertu
Dvīņu pilsētu asociācijas dalībniekiem
Valkas kultūras namā 5.martā. Tuvojoties
StarptautiskajaiSieviešudienai,koncertos

priekšrokatiksdotazēniem,kurimuzicēs
Muzikālajātrešdienā–6.martāValkasMū
zikas skolā un 8.marta koncertā Strenčos.
Savukārt 13.marta Muzikālajā trešdienā
izmēģināsim konkursa «Talants Latvijai»
programmu, ko sniegsim 17.martā Rīgā,
Latviešubiedrībasnamā.Mēnesisnoslēg
siesarskolēnubrīvdienām,betaprīlissāk
siesarLieldienāmunCimzesdienunedē
ļu.v
JānisLudbergs,J.CimzesValkas
Mūzikasskolasdirektors

Vijciemapamatskolāskolēnisportoun
rūpējasparveselību

Cerībāuzpārsteigumiem,
atklājumiemunjaukiem
tikšanāsmirkļiem
ebruāra mēnesis Vij
literātuapvienībasvārdā–
cie
m
a
pamatskolā bija ļoti
MārīteMagone
rosīgs. 8. februārī pie skolas
notika Meteņu pasākums ar
dažādām aktivitātēm: brau
cām no kalniņa ar ragavām,
sacentāmiesragaviņuvilkša
nā,pikumešanāunvelšanā.
Noslēgumā pie ugunskura
cepām desiņas, dzērām sil
tu piparmētru tēju un ēdām
Meteņumiežuputru.Febru
ārī Vijciema skolas skolēni
piedalījās Latvijas jaunatnes
ziemas olimpiādē Ērgļos.
Godalgotasvietasganšoreiz
nebija,betbērninoslidojala
bi un konkurence bija liela.
Rezultātā Jurijam Goranam
Vijciemiešu komanda Latvijas jaunatnes ziemas olimpiādē
333mslidojumā4.vieta;Evai
Ērgļos. Foto: Aīda Vītola
Melbārdei 333 m slidojumā
skolēniem bija draudzības spēles hokejā ar
5.vieta un Kristiānam Kalniņam 800 m – GrundzālesunLizumakomandām.
6.vieta.
Šajāmēnesīdivasdienaspieskolasbijaie
Sadarbībā ar pagasta sporta metodiķi Ju radiesarī«zobubusiņš»,kurāvisibērniva
ri Kalniņu, skolas bērniem bija noorganizē rēja apmeklēt zobu higiēnistu. 22. februārī
tas dažādas sporta sacensības. 19.februārī sadarbībā ar zobu higiēnisti Ilzi Riekstiņu
Vijciema hallē viesojās Trikātas pamatsko paredzētazobuhigiēnistalekcijaganpirm
laskomandaunsportahallēnotikaﬂorbola skolas, gan skolas vecuma bērniem par pa
Aija Ābena var būt patiešām priecīga - dienas gaismu ir sacensības. Pēc sacensībām Vijciemā, trikā reizuzobukopšanu.v
ieraudzījusi viņas dzejas grāmata «Tavai dvēselei». tieši mūs uzaicināja uz atbildes spēli Trikā
A.Vītola,
Foto - Inguna Medne tā. 21.februārī uz Vijciema hokeja laukuma
Vijciemapamatskolasdirektore

Atbildamlasītājai

Kādainformatīvāizdevuma«ValkasNovadaVēstis»la
sītājaarizdevumastarpniecībuvēlējāssaņemtskaidrojumu

unatbildiuzjautājumu–kāpēc(lietuslaikāvaipavasaros,
kadkūstsniegs)gājējuietvespilsētascentrāpieēkāmRīgas
ielā13,17,22,24irneizbrienamas?
Lairisinātušoproblēmu,novadadomejauirizstrādājusi
tehniskoprojektuietvesrekonstrukcijaiRīgasielā22un24.
Darbitiksveiktišajāvasarā.
«DiemžēlRīgasielālietuskanalizācijairizbūvētatikaida
ļēji,tāpēcnaviespējamsnepieciešamāvairumānovadītvisus
lietusūdeņus.Rīgasielasēkām22un24lietuskanalizācijair
izbūvētapagalmos,noteceiruzRaiņaielu.Dažādoslaikape
riodosirveiktasdažādasizbūves,ungājējuceļiemirdažādi
augstumaprofili,arītasiriemeslstam,kauzietvēmuzkrājas
ūdens. Projekta realizēšanas gaitā tiks izbūvētas jaunas lie
tus ūdeņu gūlijas Rīgas ielas 22 un 24 ietvēm lietus ūdeņu
uztveršanaiunnovadīšanaiuzRaiņaielu,»skaidronovada
domesŪdensapgādesunkanalizācijasnodaļasvadītājsGun
tisAuniņš.

F

AicināmvienkopusValkasnovadamāksliniekus

Laiapzinātuunvienotunovadamāksli

niekus, kā arī rosinātu viņus radošam dar
bam,Valkasnovadpētniecībasmuzejsregu
lārirīkoizstādes.Visimāksliniekivienkopus
tiek aicināti uz izstādi pavasarī – Mākslas
dienu ietvaros.Šogad–jau14.reizi.Izstādes
nosaukumsundevīzeir«Stils. Starp īstenību
un mākslu….»
Izstādē var piedalīties jebkurā žanrā strādā
jošimāksliniekiarvienudarbu,kaslīdzšim
naveksponēts.Muzejsaicinapiedalītiesvisus
māksliniekus,kuridzīvovaiirkācitādisaistīti
ar Valkas novadu. Lūdzam darbus izstādei ie
sniegt līdz 2.aprīlim Valkas novadpētniecības
muzejā–Valkā,Rīgasielā64,darbadienāsno
plkst.8.00–17.00.

PirmāValkasrajonamāksliniekudarbuizstā
denotika1993.gadāValkasMākslasskolāpēc
tam,kadarCimzes fonda atbalstuValkasrajo
na mākslinieku grupa kādu laiku strādāja Lat
vijas Mākslinieku savienības jaunrades namā
Dubultos Jūrmalā. Turpmākās izstādes rīkotas
Mākslas dienu ietvaros Valkas novadpētniecī
basmuzejā.
Izstāde«Stils. Starp īstenību un mākslu…»
būsatvērtamuzejaIzstāžuzālēno6.aprīļalīdz
5.maijam.Izstādesatklāšanaparedzēta6.aprīlī
plkst.15.00.
Laipnilūdzampiedalīties!
Tuvākainformācija–muzeja speciāliste Li
gitaDrubiņa,tālrunis:64722198,epasts:mu
zejs@valka.lvv
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Nr. 40
Parreklāmasuncituinformatīvo
materiāluizvietošanu

Atgādinām, ka par īslaicīgas (līdz vienam mēnesim)

reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vie
tās, šim mērķim paredzētos stendos ir jāmaksā valsts no
deva. Saskaņā ar Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.22 «Par pašvaldības nodevām
Valkas novadā» (ar grozījumiem  2011.gada 31.marta saistošie
noteikumi Nr.12), valsts nodeva par vienu reklāmas vienību ir:
Nodeva

Valkaspilsētā
Formāts

Īslaicīga
reklāma
(līdz
vienam
mēnesim)
parvienu
reklāmas
vienību

Node
vaLs

VisāValkasno
Novadaciemucen
vadateritorijā
tros
Formāts Nodeva Formāts Nodeva
Ls
Ls

Līdz
A4

0.5

Līdz
A4

0.5

Līdz
A4

0.35

A3

1.0

A3

1.0

A3

0.7

A2
VirsA2

2.0
10.0

A2
VirsA2

2.0
3.0

A2
VirsA2

1.4
4.0

Noteikumi nosaka, ka pašvaldības noteiktās nodevas
iemaksājamasValkasnovadadomeskasē,Valkasnovadapagastu
pārvaldēs vai pārskaitāmas uz Valkas novada domes kontu. Par
nodevassamaksutiekizsniegtakvīts.
Samaksāt par reklāmas izvietošanu var Valkas novada domes
kasē, Semināra ielā 29. Tā kā reklāmas materiālus Valkas pilsētā
esošajos afišu stendos izvieto Valkas pilsētas kultūras nama dar
binieks, tad samaksu var veikt arī kultūras namā pie dežuranta/
kasiera.Valstsnodevaslielumsiratkarīgsnoafišaslielumaunno
tā,cikvietāsšoafišunepieciešamsizvietot.
Arvalstsnodevunetiekapliktisludinājumi,kasnepārsniedzA5
formātuuntiekizvietotimazformātasludinājumiemparedzētajās
vietās.v
Inguna Medne,
ValkasnovadadomesSAspeciāliste

MartsValkasģimnāzijā

Pavasarīgo smaržu un sa

jūtas jau var manīt, dodoties
norītauzskolu,klašukabineti
mācībustundāsirsaulesapspī
dēti. Skola turpina darboties
un aicina savā pulkā skolnie
kus, viņu vecākus un viesus.
1.martā Valkas ģimnāzijā
notiek Valkas novada 9.klašu
skolēnu karjeras diena, kurā
ir iespēja redzēt klātienē vi
su to, kas notiek ģimnāzijā.
20.martā pie sevis ciemos
gaidīsim 6.klašu skolēnus.
Viņiem būs atvērta «Dzīvā
laboratorija un eksperimen
ti», kurā būs iespēja ne vien
skatīties, bet arī darboties.
21.martā,dienāpirmspava
sara brīvdienām, Valkas ģim
nāzijā notiks jau par tradīciju
kļuvušais pasākums «Vingro
vesels»,kurāklasesrādasavu

radošumuunaktivitāti.Šogad
tas notiks ar prasmi apvienot
noteiktosvingrojumusarvizu
āluzīmjuparādīšanu;tādēļno
saukums«Vēstījums».Pasāku
māneviensvientādalībnieks
un skatītājs sajūt, kā viņā tiek
atmodināts prieks un enerģija
atlikušajiemskolasmēnešiem.
Laiarīlaikāno22.–28.mar
tam Latvijas skolēniem būs
pavasara brīvdienas, skolā ne
mirkli nebūs miers un klu
sums. 26. un 27.martā 12.kla
šu skolēni kārtos centralizēto
eksāmenu svešvalodā (angļu
valodā), veicot 5 pārbaudes
darba daļas – lasīšana, klausī
šanās, valodas lietojums, rak
stīšana un mutvārdu daļa. v

Sociālādienestadarbiniekuapmeklētājupieņemšanas
laikiuntālruņunumuri
Vārds,uzvārds,amats
NatālijaDubrovska
vadītāja
64725937,29452453
IvetaPoriete
sociālopakalpojumudaļas
vadītāja
64725938,28374397
DaceBašķe
sociālādarbiniece
64781372
28692945
GunitaBeikmane
sociālādarbiniece
28677671
KristiānaBrolīte
sociālādarbiniecedarbam
ģimenēmarbērniem,28681324
IlzeEngere
sociālādarbiniece,28677539
LilijaLīviņa
sociālādarbiniecedarbam
ģimenēmarbērniem,
64725940,28687297
LienePieče
sociālārehabilitētāja,28677539
ZaneZariņa
sociālādarbiniece
64725939,28687967

Pirmdiena

Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

8.3012.00
13.0016.30
Valkā
8.3012.00 8.3012.00
13.0016.30 13.0016.30
Valkā
Valkā

8.3012.00
13.0016.30
Valkā
8.3012.00
13.0016.30
Valkā

8.3012.00
12.3016.30
Valkas
pagastā
8.3015.00
Vijciemā

9.0012.00
12.3016.30
Valkas
pagastā

8.3012.00
12.3014.00
Zvārtavā
9.0016.00
Kārķos
8.3012.00
13.0016.30
Valkā

8.3012.00
13.0016.30
Valkā

9.0012.00
13.0018.00
Valkas
pagastā
8.3012.00 8.3015.00
13.0014.00 Vijciemā
Valkā
8.3012.00
12.3014.00
Zvārtavā

8.0012.30
13.0016.00
Ērģemē

8.3012.00
13.0016.30
Valkā

9.0016.00
Kārķos
8.3012.00
13.0016.30
Valkā

9.0016.00
Ērģemē
8.3012.00
13.0016.30
Valkā

9.0016.00
Kārķos
8.0012.30
13.0016.00
Ērģemē

Izsludinajaunuprogrammu«NĀCUNDARI!TUVARI!»

B

orisaunInārasTeterevufondsizslu
dinajaunuprogrammu«Nācundari!Tu
vari!».Programmasmērķis–sniegtfinan
siāluatbalstudarbīgāmbezpeļņasorgani
zācijāmpilsētāsunlaukos,kurasarsavām
rosībāmdarabagātutuvākāsapkaimesie
dzīvotājudzīvi,kāarīvajadzībasgadījumā
sniedzatbalstulīdzcilvēkiem.
Projektupieteikumusvariesniegtjeb
kurālaikā,sākotno2013.gada1.februāra.
Programmasietvarosfinansiāluatbalstu
varsaņemtLatvijasbiedrības,nodibināju
miunreliģiskasorganizācijām,kas:
• sniedzatbalstutopošajāmmāmiņāmun
jaunajāmģimenēm;
• savādarbāīstenoiniciatīvassociālajā,ve
selības,mūžizglītības,kultūrasunapkārtē
jāsvidespilnveidošanasjomā;

Balle«Ak,sievietes!?...»

Starptautiskās

sieviešu dienas,
UnaGrāve, 8.martavakaruaicināmpavadītValkas
Valkasģimnāzijasskolotāja pilsētaskultūrasnamā,kurplkst.21.00
sāksies balle «Ak, sievietes!?...». Spē
lēs atraktīvā grupa «Mākoņstūmēji» –
septiņi jauni un dzīvespriecīgi puiši no
Smiltenes. 30.martā grupa svinēs savu
3 gadu jubileju. Neilgajā grupas pastā
vēšanas laikā puiši spēlējuši daudzviet
Latvijā, tostarp arī Valkā. Grupa «Mā
koņstūmēji» divus gadus piedalījusies
mūzikasunmākslasfestivālāBildes,kā
arīplūkusilaurusJaunogrupufestivālā
«3diena–studentu6diena».
Uzpasākumuvarņemtlīdzi«grozi
ņu».Ieeja–2lati,betsievietēm,kurām
matoszieds,biļetemaksāstikai1latu.

Viens no atraktīvākajiem un gaidītākajiem pavasara notikumiem
ģimnāzijā ir tradicionālais vingrošanas festivāls «Vingro vesels».
Foto - Inguna Medne

Otrdiena

LīgaPandalone,
Valkaspilsētaskultūras
namakultūrasmetodiķe

• popularizēaktīvudzīvesveiduunsaturī
gubrīvālaikapavadīšanudažādāmiedzī
votājugrupām;
• īsteno dzīvnieku aizsardzības pasāku
mus;
• radošiīstenoiniciatīvasdažādāskultūras
jomās;
• sniedz nepieciešamos sociālos pakalpo
jumusvietējāskopienasiedzīvotājudzīves
kvalitātesuzlabošanai.
Programmā«Nācundari!Tuvari!»Bo
risaunInārasTeterevufondspiešķirfinan
sējumu Latvijā reģistrētām organizācijām,
kurāmirstabilaunilglaicīgasadarbībaar
vietējo pašvaldību un/vai valsts institūci
ju un/vai vietējiem uzņēmējiem, un, kuru
darbības mērķis ir atīstīt daudzveidīgas
iniciatīvas aktīvākai un veselīgākai dzīvei
vietējāsabiedrībā.Minimālāfondapiešķī
ruma (granta) summa – LVL 500; maksi
mālā summa – LVL 5000. Vismaz 10% no
kopējāprojektafinansējumaveidovietējās
pašvaldībasvaicituorganizācijassadarbī
baspartnerulīdzfinansējums.
Projektailgums–līdz24mēnešiem.
Plašākainformācijahtp://www.teterev
fond.org/v
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25.marts–robežzīmedaudzuValkasnovadaģimeņuvēsturē

25.martā aprit 64 gadi, kopš sākās
lielākā Latvijas iedzīvotāju deportācija.

Bez tiesas sprieduma, lopu vagonos, uz
Sibīrijuaizveda42125cilvēkus,taiskaitā,
645noValkasnovada.

Klubāgalvenokārtrādījakino,notikaarī
balles.Latviešimēģinājaorganizētpašdar
bībaskolektīvus,tačunesekmīgi.
Pakalpojumu paviljonā savukārt varēja
izšūt apģērbu un foto salonā nofotografē
ties.
Rupjmaize veikalos parasti bija svera
mā – lielos kukuļos, no kuriem pārdevēja
nogriezakatramnoteiktonormu.Baltmai
zi varēja nopirkt tikai uz svētkiem un tad
parasti cilvēki stāvēja garā rindā, notika
spiešanāsungrūstīšanās.Cukursganbija
retums.Lielsnotikumsbija,javeikalāizde
vāsnopirktspilventiņukonfektes.
Jau tajā laikā Baturinā bija elektrība un
apgaismotas ielas. Elektrība bija arī bara
kās,kurāsdzīvojaizsūtītie.Sākumāizsūtī
tiebarakāsdzīvojaļotisaspiesti,patvairā
kasģimenesvienāistabā.Tačupakāpenis
ki sadzīves apstākļi uzlabojās, jo izsūtītie
iegādājāssavasmājiņas.Istabāpalikavie
na ģimene un istabu ar šķērssienu varēja
sadalīt,izveidojotatsevišķuvirtuvi.
Sākumāūdeninesanoupes,kasbijaļoti
grūti,joupeibijastāvikrasti.Vēlākierīkoja
ūdenssūknētavu.
Ir pagājuši 64 gadi, taču 25.marts ir un
paliks robežzīme Latvijas un daudzu lat
viešuģimeņuvēsturē.
Muzejā ir sagatavota prezentācija «Iz
sūtīto piemiņai» par Valkas novada iedzī
votāju izsūtīšanu uz Sibīriju, viņu dzīvi
svešumā un atgriešanos mājās. Aicinām
skolēnus un visus interesentus to apmek
lēt,iepriekšpiesakotiespatālruni64722198
vaiepastumuzejs@valka.lv.v

Valkasnovadaizsūtītospārsvarānome
tināja Tomskas apgabala Zirjanskas, Asi
nas un Molčanovas rajonos. Galvenokārt
viņi strādāja kolhozos un sovhozos, tikai
nelieladaļarūpniecībā.
DomājotparizsūtītolatviešudzīviSibī
rijā,mēsvispirmsatceramiesviņupiedzī
votāsgrūtības,smagodarbuuntrūkumu.
Tātasbūsvienmēr,jociešanubijavairāk,
nekā labā. Šoreiz izsūtīto latviešu atmiņu
fragmentipardzīviBaturinā–nogaišākas
puses.
Baturinas strādnieku ciemats atradās
TomskasapgabalāAsinasrajonā,Čulimas
upes krastā. Tajā dzīvoja daudz izsūtīto,
netikailatvieši,betarīnocitāmPadomju
Savienības republikām. Liela daļa no vi
ņiem strādāja Baturinas kuģu būvētavā,
pie liellaivu (baržu) būvēšanas. Liellaivas
(baržas)Sibīrijā izmantoja gan kravu, gan
cilvēku, tai skaitā, izsūtīto pārvadāšanai.
Tāspārvietojaarvelkoni(kāķerikātosauc
izsūtītie) pa vienai vai vairākas kopā sa
āķētas.VēlākganpaSibīrijasupēmkursēja
tvaikoņiuncilvēkusarliellaivāmvairsne
pārvadāja.
Būvēšanas laikā, barža bija pacelta un
novietota uz tādiem kā stabiem. Laižot
ūdenī,tovajadzējadabūtnostnostabiem
untasnebijavieglsuzdevums.Baržasno
laišanaūdenībijanetiksarežģītsdarbs,bet
Izsūtītoatmiņufragmentusapkopoja
arīlielsunpriecīgsnotikums.Parastisasita
AijaPriedīte,Valkasnovadpētniecības
arīkādustiprākadzērienapudeli.
muzejagalvenākrājumaglabātāja
Baturinabijalabauncivilizētavieta.Ta
jābijaskola,arodskola,
klubs,bibliotēka,sadzī
vespakalpojumupavil
jons, pārtikas un rūp
niecības preču veikali,
tirguslaukums,slimnī
ca,pirts.
Skola atradās divās
ēkās.Bērnino1.4.kla
seimācījāsmazāskolā,
sākot no 5.klases lielā
skolā,kurabijaiekārto
ta divstāvu ēkā. Skolai
bija arī sava bibliotēka.
Vakaros to pārveidoja
parvakarskolu.
Baturinā
atradās
arī arodskola. Tajā par
namdariem mācījās
zēni no apkārtējiem
Zelma Zaķe un Edgars Simsons Čulimas stāvajā krastā.
kolhoziem.
Baturina. 1950.gadu sākumā

InformēValkas
jauniešudome

Tomskas apgabala Asinas rajona Baturinas kuģu būvētavas
strādnieka Jāņa Gredzena caurlaide. 1952.g. – VkNM InvN 23925

Izsūtīto latviešu būvētā barža liellaiva (barža). Baturina,
1950.gadu sāk. – VkNM InvN 23927

Izsūtītās latvietes, no kreisās Ilga Gredzena un Mirdza Jende darvo
liellaivu (baržu). Baturina, 1953.g. 8.jūnijs – VkNM InvN 23928

«Daudzlaimesikdienā!»

Irmainītsjauniešubiro ceturtdien,28.martāplkst.19.00Valkaspilsētaskul

jadarbalaiks.Birojsatvērts:
Bērniem līdz 13 gadu ve
cumam – katru darba
dienu no 13.30 līdz 16.30
jauniešiem no 13 gadu
vecumam – katru darba
dienu no 17.00 līdz 21.00
Sestdienās un svēt
dienās – birojs ir slēgts.
Irizveidotajaunamājas
lapavalkasjauniesi.co.nrv

tūrasnamāviesosiesNeatkarīgaisteātrisTTarpopulā
rākā igauņu dramaturga Jāna Tetes komēdiju «Daudz
laimesikdienā!».

Kuršganvarnoliegt,kasapņuīstenošanāsvardarītmūs
laimīgus?Untadtačumēsdarītulaimīgusarīvisusap
kārtējos!...TādomāarīpavisammūsdienīgasievieteAni
ta, kura atved mājās pārsteigumu vīram: ideālu mīļāko,
kuršturklātirgatavskļūtparpatiesušīsģimeneslocekli.
Vēlpārsteidzošākirtas,kasievasizredzētaisvīramnebūt
nešķietjelkādāveidāpārāks...Tāsākasgandrīzneticams
stāsts,kurāikviensspēsieraudzītpatssavudzīvinoma
RominaMeļņika, las,unpasmietiesparšķietamipierastāmlietām.Izrādes
Jauniešubirojavadītāja veidotājibrīdina–šīsizrādessmieklivarmūsmainīt.Bet

tikaiuzlabu!Laidaudzlaimesmumsbūtuikdienas.
Izrādes«Daudzlaimesikdienā!»režisorsirJurisStren
ga,lomās–AnnaPutniņa(Anita),KrišjānisSalmiņš(vīrs),
EdgarsLipors(mīļākais)unTerēzeLasmane(kaimiņiene
Anniņa).
«Izrāde noteikti būs līdz kaulam saprotama tiem, ku
riemjaupazīstamalaulībasdzīve,betarīpārējienoteikti
negarlaikosies,»teicA.Putniņa,piebilstot:«Nosirdscen
tīsimiessagādātprieku.Mūsupieredzearsavulaikdaudz
spēlēto«TiritombujebZeltazivtiņu»irpietiekamiplaša,
jaunāizrādesavāziņāirTiritombasmantojums.»
Biļetes uz izrādi maksās 2, 3 un 4 latus. Tās nopērka
mas kultūras namā pie dežuranta katru darba dienu no
plkst.9.00līdz20.00.
LīgaPandalone,
Valkaspilsētaskultūrasnamakultūrasmetodiķe
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Ar sirdi un prātu var uzveikt visu

Ozolu dzimta uzticējusi tās
atvasei Elgai Zelčai veikt ierakstus
100 gadus vecajā dzimtas Bībelē.
Foto: Sandra Pilskalne
Ar sirdi un prātu var uzveikt visu
Lai sētu labas domas un idejas nav
jāgaida pavasaris – Valkas novada
apvienība cilvēkiem ar īpašām vaja
dzībām «Kastanis» «iestādīta» aizva
dītā gada oktobrī, taču pirmos asnus
dzen un patiesi priecē jau tagad. Kas
ir tā uzņēmīgā «dārzniece», kas sējusi
šo ideju un pulcējusi ap sevi jau 52
cilvēkus, lai tiem padarītu dzīvi cerī
gāku, krāsaināku un gaišām domām
piepildītu. Tā ir enerģiska, darbīga
un ļoti stipra sieviete Elga Zelča.
««Kurš tad cits, ja ne tu!» mani ie
drošināja kādā sarunā valcēnietis Val
dis Rogainis. Tā es sapratu un noticē
ju sev, ka man tas ir jādara – jāpulcē
ļaudis ar īpašām vajadzībām, lai viņu
dzīvi padarītu kaut nedaudz vieglāku
un interesantāku,» par biedrības dibi
nāšanu stāsta Elga. No kurienes viņai
nāk labestība, darbīgums un nesavtī
ba – darīt darbu, par kuru vienīgā at
līdzība ir cilvēku pateiktais «paldies».
Vairāku stundu garā sarunā es rodu
atbildi – tās ir viņas dzimtas saknes
un vecāku ieliktās pamatvērtības. Arī
tagad joprojām Elgas ikdiena rit starp
Valku un Ērģemi – jāpaspēj mājas so
lis Blaumaņa ielas namiņā Valkā, kā arī
sirds liek godam uzturēt kārtībā dzim
tas māju «Kaži» Ērģemes pagastā

Dzimtas raksti
100 gadus vecā Bībelē

Ārā ir liels spelgonis. Elgas pilsē
tas mājiņas pagalmā ienākot dzirdams
-  kūtiņā vareni dzied gailis. Uz sliek
šņa viesus sagaida saimniece un suns
Anufrijs, kurš arī var lepoties ar darbī
gumu – ne viena vien medaļa nopelnī
ta suņu sporta sacensībās.  Istabā omu

Elga ar vecākiem

līgi kuras kamīns, uz galda dzimtas
Bībele. Tā aizsākas saruna par avotiem
, no kuriem Elga spēku smeļ. Neskato
ties uz to, ka Elgai «Kažos» ir skaista
un liela bišu drava, dzīve ne vienmēr
ir medusmaize. Katrai maizei, katrai
dzīvei ir arī cieta garoza. Taču ar labu
sirdi un gudru prātu var uzveikt visu.
Elga pasaulē nākusi pirms sešdes
mit rudeņiem Kārķos. Todien tēvs jū
dzis zirgu, lai mammu vestu no Ērģe
mes uz Kārķu slimnīcu. Elgas vecāki
– mamma Aina Vladimirova (dzimu
si Ozola) un tētis Jānis tolaik dzīvoja
Ērģemes pagasta «Punģos». Mamma
strādāja turpat blakus esošajā govju
fermā, tētis bija šoferis.
Kas kuram rada, kad kristīts, laulāts
un aizvadīts mūžībā, to Elgas dzimtā
nav grūti saprast – tas viss ierakstīts
dzimtas lielās Bībeles speciāli pare
dzētajās lapās. Interesanti, ka paverot
šo lielo svēto grāmatu, mēs atklājam,
ka tā drukāta tieši pirms 100 gadiem –
1913. gadā un tajā ir ieraksts : Krievijas
Evaņģēliskās Bībeles biedrības Rīgas
novads dāvina šo Bībeli šīs biedrības
100 gadu pastāvēšanai par piemiņu.
Savukārt Bībelē ļoti rūpīgā rokrakstā
dzimtas ierakstus veicis mācītājs Oto
Krauze. Pēc tam šo informāciju papil
dinājusi mammas māsa Marta, tagad
šo darbu turpina Elga.

Kāpēc «Kažus»
nemūžam nepārdot

iemācīja. «Ar bērna prātu nesapratu,
kāpēc mamma mums ar vectēvu neļauj
iet uz «Kažiem». Viendien mamma ar
māsu aizbrauca uz Valku un mēs ar
vectēvu neklausījām un   lēniņām aiz
gājām. Ieejot pagalmā vectēvs apsēdās
zem ābeles un raudāja – māja un dārzs
izpostīti. Drīz vien mamma un Marta
pārbrauca no pilsētas un redzēja – no
«Kažiem»  nāk mūsu suns. Viņām bi
ja viss skaidrs, kur mēs abi ar vectēvu
esam.  Tad nu ņēma zirgu un veda mūs
abus mājās. Pēc tam mamma no kol
hoza nopirka «Kažus» un no tās die
nas esmu sapratusi – nekad vairs tos
nepārdot! Šobrīd «Kažos» vienu istabu
esam iekārtojuši tā, kā tas bija vecvecā
ku laikos - ar senām mēbelēm un Mar
tas tantes tamborējumiem. Martas tan
te uz Sibīriju aizbrauca ar vienu mazu
koferīti, kurā bija dzimtas Bībele un
tamborējumi, ar šo visu bagātību viņa
atbrauca arī mājās. Tā ir mūsu atbildī
ba, to visu nodot tālāk nākamajām pa
audzēm.»

No bibliotekāres
līdz bibliogrāfijai

Bērnība aizskrēja ātri un Elgai tā
saistās ne tikai ar vectēva gatavotām
spēļu lietām un prieku. Daudz dvēse
les sāpju pārciests pēc brālīša slimības
un nāves, arī vecāku ģimene izira. Jau
nība Elgas atmiņās ir kā sūrs un grūts
darbs palīdzot mammai ikdienā darbā
un mājās. «Mamma manī ielika darba
tikumu, sīkstumu un labestību, par ko
es viņai esmu ļoti pateicīga,» atz īst El
ga. Pēc Ērģemes pamatskolas absolvē
šanas viņa izvēlējās mācības Kultūras
un izglītības darbinieku   tehnikumā,
apgūstot bibliotekāres specialitāti. Tad
dzīvē ienāca mīlestība, ģimene un dēls
Ivars. Elga atgriezās dzimtajā pusē un
uzsāka darbu Valkas bērnu bibliotē
kā. «Tas bija ļoti aktīvs laiks – rīkojām
dažādus pasākumus bērniem, kino
lektorijus un bibliotekārās stundas.
Vēlāk strādāju par metodiķi centrālajā
bibliotēkā. Šajā laikā arī sapratu, ka
vēlos vēl mācīties un pabeidzu Lat
vijas Valsts universitātē Bibliogrāfijas
nodaļu,» stāsta Elga. Tālāk darba gai
tas aizveda uz Valkas rajona Tautas
izglītības nodaļu, kur nostrādāja 25
gadus.

1948. gadā Elgas vecāki bija jauni un
laimīgi, tikko apprecējušies. Pēc gada
visa dzīve sagriezās – mammas vecā
kus un māsu Martu izsūtīja no «Ka
žiem» tālajā Golgāta ceļā. «Mamma
ar vīru laikam paglābās tāpēc, ka man
otrs vecaistēvs bija milicis. Vēl tagad
atceros, kā mamma klusējot gatavoja
sainīšus un centās, kā varēja savējos at
balstīt sūtot paciņas uz Sibīriju,» stāsta
Elga. Viņa ir no tiem cilvēkiem, kas ļoti
spilgti atceras bērnību jau no 2-3 gadu
vecuma.   «Ir 1957. gada vasara. Mēs
dzīvojām «Puņģos», bet otrpus Valkas
– Rūjienas ceļa mūsu «Kažos» dzīvoja
sveši ļaudis. Kādā dienā mamma slau
ca govis un pagalmā ienāca sieviete. Es
viņu nekad mūžā nebiju redzējusi, ta
ču uzreiz atpazinu un skrēju pie mam
mas saukdama: «Martas tante mājās!».  
Abas māsas raudādamas apskāvās un
Bērni, mazbērni ,bites
mamma steidza jūgt zirgu, lai brauk
un sabiedriskais darbs –
tu pēc vecātēva, kurš bija palicis sēdēt
dzīvesprieks un piepildījums
Pentsilā ceļa malā uz celma, jo no Si
Ne visu iespējams dzīvē paredzēt
bīrijas ar vilcienu viņi atbrauca līdz un saplānot – pirmā ģimene Elgai izira,
Valgai, tālāk nāca kājām,» stāsta Elga, otrajā laulībā piedzima meita Zane, kas
kurai vectēvs kļuva ļoti mīļš un daudz tagad ir Rīgas Tehniskās universitātes

Elga pavasarī savā bišu dravā

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas  
fakultātes maģistratūras studente. Ar
meitu viņai  ir ļoti liela dvēseliska sa
skaņa. Pateicoties vīratēva Alberta ne
atlaidībai un sniegtajām zināšanām,
Elgas viens no dzīves piepildījumiem
ir bites.  Zane tāpat kā mamma ir ļoti
darbīga, ar tehnisku un māksliniecisku
domāšanu. Viņas diplomdarbs – guļ
būves bišu strops ir absolūti inovatīvs,
tas ir  guvis starptautisku atz inību un
papildinās Kārķu skolas bišu dravu.
Dēls Ivars un viņa ģimene arī ir El
gas paši tuvākie cilvēki. Ivars ar ģimeni
dzīvo un strādā Rīgā, taču paši skais
tākie mirkļi Elgai ir tad, kad «Kažos»
pulcējas savējie.
Elgai mīlestība pietiek visiem – bēr
niem, mazbērniem, bitēm un ikvienam,
kas atradis spēku un prieku darboties
apvienībā «Kastanis». Uzvarot slimī
bu, Elga iedvesmo pārējos -viss ir ie
spējams, ja ir pacietība un dzīvesspars.
«Kastaņa» dalībnieki februārī mācījās
liet sveces, iepazīt ārstniecības augus
un to pielietojumu, uzsāktas arī deju
nodarbības. Drīzumā iecerēts iestudēt
viencēlienu par puķēm, bet pavasarī
jau izplānota ekskursija uz Rundāles
pili un Dobeles ceriņu dārzu. Elga at
zīst, lai cilvēkus vienotu, liela nozīmē
ir izremontētajām telpām un arī viņas
palīgiem biedrības valdes locekļiem
Teodoram Vorpulim un Egonam Sev
čukam.
Elgas visa dzīve ir arī kā kastanis –
kad plaukst un zied, tad tas ir no visas
sirds un pa īstam.
Sandra Pilskalne

Elga tehnikuma laikā

Ērģemes bērnunama bērni un skolotāji pie Elgas
laukos ekskursijā «Par un ap bitēm»,2012.g.vasara
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Sveicam
jubilārus
Valkasnovadā!

Esdzīvēsavuceļumeklētgāju
KāSprīdītis–tikātrākpromnomājām
Betaizejotjauvēlējos,laimanastakas
Reizatkalatgriežaspiemanasakas.
(G.Micāne)

Ērģemespagastā

Uldi Riksi 14.03., Aleksandru
Alberingu 15.03., Ati Rudīti 17.03.,
SilvijuDzilnu21.03.,AtiAvotu23.03.,
Līgu Kramu 28.03., Ilzi Polakenu
28.03.,EdgaruIrkli30.03.

Kārķupagastā

Olitu Saulīti 17.03., Ervīnu Pūpolu
19.03.

Valkaspagastā

Pēteri Zalužinski 01.03., Ilonu
Krūmiņu 02.03., Elfrīdu Bisnieci
04.03.,Guntiņu Teteri 07.03., Mārīti
Līdumu09.03.,ElguNools11.03.,Jāni
Tuvikeni 12.03., Veltu Ščucku 12.03.,
Vitautu Trinski 12.03., Dainu Dzilnu
19.03., Juriju Mališevu 20.03., Vili
Ukri 21.03.,Ēriku Pāvuliņu 24.03.,
Ernu Kačani 26.03., Ritu Namnieci
29.03.

Vijciemapagastā

Gundegu Leimani 02.03., Raimondu
Cerbuli 09.03., Andri Aļļenu 09.03.,
Andreju Ozolu 12.03., Maigoni
Stepkānu18.03.

PASĀKUMUPLĀNSMARTĀ
VALKASNOVADA
IZGLĪTĪBASIESTĀDĒS

Baltadienaaplikusi
Lakatumelnu…
(I.Binde)

Izglītībaspārvalderīko:

Aizvadītimūžībā

(Laikāno28.01.2013.–25.02.2013.
ValkasnovadaDzimtsarakstu
nodaļāreģistrētamiršana)
MihailsDemeško

(dz.1965.)
AinārsMuks 

(dz.1962.)
JevgēnijsKovaļevskis
(dz.1951.)
AndrisUkris 

(dz.1947.)
FeliksUseļenoks

(dz.1947.)
JurisŠauriņš

(dz.1942.)
Inta Studente 

(dz.1939.)
GunārsTauriņš

(dz.1937.)
JānisBuklagins

(dz.1937.)
MaigaLeska(dz.1935.)
Vilnis Puriņš 

(dz.1933.)
ArvīdsJeļisenko

(dz.1930.)
ValentinKasjaņuka 
(dz.1930.)
ValdisJākobsons

(dz.1929.)
GaidaSkaidrīteDreimane (dz.1926.)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem
Valkasnovadadome

Puķēsskatos,dzīvniekusvēroju,
Kokus,zivisunputnuspētu,
Savusgadusunspēkustērēju,
Bērnus,laiizauklētu.
(Ā.Elksne)

veicamģimenesar
dzīvēnozīmīgonotikumu!

(Sveicamnovadaiedzīvotājus«apaļās»
un«pusapaļās»jubilejās,sākotno50
gadiem.
Sveicamarīvisuspārējosjubilārus!)

Kārķupamatskolaspasākumi:

06.03.Valodudiena.
13.03.Skolasmuzikālāizrāde.
14.03.Dabaszinātņupēcpusdiena.
20.03.Lasīšanasstunda«Ņemgrāmatuunlasi».
23.03.Mazaisdziedātājs.
08.03.plkst.14.00PasākumsJāzepamVītolas150

Valkaspamatskolaspasākumi:

06.03.Vecākudiena.

Ozolupamatskolaspasākumi:

07.03.plkst.13.00Vecmāmiņupēcpusdiena(no
pirmsskolaslīdz4.klasei).
08.03.plkst11.00braucamuzizrādi«Vējšvīto
los»Valmierā.
15.03.plkst.17.00Mierkalnāpasākums«Vis
lielākādāvana»(kristiešupasākums),unteātra
izrāde«MaijaunPaija».

BJC«Mice»

Valkaspilsētā

Valkasnovadadome

Ērģemespamatskolaspasākumi:

01.03.Karjerasdiena.
08.03.Vecvecākupēcpusdiena.
14.03.Valkasnovadapirmsskolasizglītībaspe
dagogumetodiskādiena.
15.03.Pētnieciskodarbulasījumi.

Vijciemapamatskolaspasākumi:

Agri Vērzemnieku 04.03., Edvīnu
Namnieku14.03.
Aivaru Vanagu 05.02.,Dzintaru
Māsēnu 01.03., Vladimiru Noskovu
03.03., Georginu Guļajevu 03.03.,
HeldurSoots04.03.,JāniLaursonu
04.03.,  Lidiju Markovu 07.03., Agri
Bērtiņu 08.03., Annu Rubeni 08.03.,
AntoņinuKalašņikovu08.03.,Aivaru
Zuti08.03.,AgriKnopi09.03.,Ainu
Vilku10.03.,InguNātri11.03.,Inesi
Vērzemnieci  11.03.,  Milliju Ciguzi
11.03., Rūtu Dzeni 11.03.,   Kārli
Celmiņu 12.03., Hermani Vilciņu
12.03.LīguZandersoni14.03.,Gunti
Liepiņu15.03.,AinuIvanajevu16.03.,
Annu Dreimani 16.03., Reini Būdu
16.03.,VeruBarkāni17.03.,Viktoru
Carapinu18.03.,AleksandruSavkovu
18.03.,  Grietu Lapko 18.03., Gaidu
Pieli  18.03.,  Gunti Liepiņu 20.03.,
VeltuTolmani  21.03., Jāni Baumani
22.03.,  Staņislavu Bravcevu 22.03.,
Mārīti Magoni 22.03.,  Ņinu Veliku
23.03., Lidiju Taskajevu 23.03., Līgu
Adatu 24.03., Jāni Miķelsonu 25.03.,
Skaidrīti Baugu 25.03., Sigurdu
Rusiņu 25.03., Juri Jansonu 26.03.,
Ritu Žilinsku 26.03., Darju Šmiti
27.03., Alekseju Spiridonovu 27.03.,
Ivaru Meļķi 29.03., Vasiliju Vaskinu
29.03., Aiju Samovladi 29.03.,
Edmundu Mertenu 29.03.,  Alekseju
Goļevu 30.03., Mariju Smekalovu
30.03.,  Intu Purni  30.03., Skaidrīti
Soﬁlkaniču 31.03., Apoloniju Ēķi
31.03.

01.03.Karjerasdienanovada9.klašuskolēniem.

01.03.Cirks.
08.03.Pēcpusdienavecmāmiņām.
18.22.03.Putnudienas.

Laikāno28.01.2013.–24.02.2013.Valkas
novadaDzimtsarakstunodaļāreģistrēta
3bērnu dzimšana:2meitenesSamanta,Enija,
un1zēnsMairisOskars.

Zvārtavaspagastā

9

S

Valkas novada dome

01.03.plkt.14.00Skatuvesrunasunliterārouz
vedumukonkursa«IevelcdziļāelpāsavuLatvi
ju»1.kārta.
06.03.plkst.11.00Videsizziņasspēļukonkurss
«Iepazīstividi!»,jaunovidespētniekuforums
«Skolēnieksperimentē»1.kārta.Mazpulkuzie
masradošodarbuizstāde.

Valkasģimnāzijā

01.03.Valkasnovada9.klašuskolēnukarjeras
diena.
06.03.Klasesstundāsinformatīvaprezentācija
par«Vingrovesels!».
08.03.Starpnovadu8.kl.skolēnuģeogrāfijas
olimpiāde.VĢskolotājuradošādarbnīca(kon
fekšupušķi).
16.03.plkst.10.0013.00elektronikasunroboti
kasnodarbībasValkasnovada5.9.kl.skolēniem
(vad.V.Jerums).
20.03.Iepazīšanāsnodarbībatopošajiempro
ģimnāzistiem(dzīvālaboratorija/eksperimenti).
Izliek2.sem.starpvērtējumus.
21.03.Pasākums«Vingrovesels!».
26.03..27.03.Eksāmenssvešvalodā(angļuval.)
12.kl.

LavīzesunLuīzesvārdadienas
koncertsunballīte

2.

martāplkst.18.00ValkaspagastaSaietanamā
«Lugažu muiža» notiks Lavīzes un Luīzes vārda
dienaskoncertsunballīte,kasvienlaikusbūsarīkā
vokāloansambļuskate.
Galvenie viesi: Ēveles pagasta sieviešu vokālais
ansamblis «Ēveles meitenes»(vadītāja Lelde Po
ruka), Plāņu pagasta jauktais vokālais ansamblis
«Liesma»(vadītājaLiesmaLore),Zvārtavaspagasta
sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Dagnija Pa
kalne), Kārķu pagasta sieviešu vokālais ansamblis
(vadītājaDanaZirne),Kārķupagastaseniorujauk
tais ansamblis «Baltie taureņi» (vadītāja Velta Ku
ratņika), Trikātas pagasta vīru vokālais ansamblis
(vadītājsĒriksDerums)unValkaspagastasenioru
vokālais ansamblis «Romaški» (vadītāja Evgenija
Kozlova).
Skatetiekrīkotaarmērķiveicinātvokāloansam
bļu radošo darbību, sekmēt to atīstību, novērtēt
māksliniecisko līmeni, kā arī veicināt savstarpējo
sadarbību.
Pēctamballīteardejāmunkopējudziedāšanu.v
LīgaLāne,
Kultūrasdarbaorganizatore

VALKAS
novads

Valkasnovadaaﬁšustabs.

2013.
Valkaspilsētas
kultūrasnamapasākumi
• 7.martā plkst.17.00 mazajā
zālē – satikšanās, sarunu un
sadziedāšanās vakars «Tējas
vakari svecīšu gaismā…». Ie
eja–bezmaksas
• 7.martā plkst.19.00 lielajā
zālē –Aivara Ikšeļa grāmatas
«Valkas diližanss» atvēršanas
pasākums.Ieeja–bezmaksas
• Līdz8.martamPelēkajāzālē
aplūkojama foto izstāde «Ak,
mēsabidivi»
• 8.martāplkst.21.00–Sievie
šu dienai veltīta balle «Ak,
sievietes!?...», spēlē grupa
«Mākoņstūmēji». Ieeja – Ls 2;
sievietēm,kurāmmatoszieds
–Ls1.
• 16.martāplkst.18.00–Latvi
jasNacionālāsoperassolistu–
SonorasVaicesunNormunda
Vaičakoncerts
• 21.martā–pateicotiesapdro
šināšanassabiedrībaiBTA,spor
taskolasaudzēkņiemtiksrādīta
filma«Sapņukomanda1935»
• 25.martā plkst.16.00 – Ko
mun ist isk ā genocīda upur u
piem iņ as dien as pas āk ums
Lug až ustac ij ā.Pēctam,ap
plkst.17.00 kult ūr as nam a
maz aj ā zāl ē – tēj as pēcp us
dien arep res ēt aj iem
• 28.martā plkst.19.00 lielajā
zālē – neatkarīgais teātris TT
arpopulārākāigauņudrama
turga Jāna Tetes komēdiju
«Daudzlaimesikdienā!».Biļe
šucenas–Ls4,3,2
Biļetesuzpasākumiemiepriek
špārdošanāvariegādātiesVal
kaspilsētaskultūrasnamāpie
dežuranta/kasierakatrudarba
dienunoplkst.8.00–15.00un
noplkst.16.00–20.00.

Valkas novadā viss notiek

Valkas–Lugažu
ev.lut.baznīcā

Valkas
novadpētniecībasmuzejā

• 31.martā plkst.10.00 – Liel
dienudievkalpojums
• 31.martā plkst.11.00 – kon
certs«IngaŠļubovskaunZie
meļlatvijas kameransamblis
LIVONIJA»

•
2.martā
plkst.15.00
mākslinieces

Agneses
Ozoliņas darbu izstādes
«Dvēselīte»atklāšana.

ValkasMākslasskolā

• 2.martā plkst.19.00 Val
kas ģimnāzijas sporta hallē
– pirmais «Valkas basketbola
nakts» turnīrs. Komandu ie
rašanās un reģistrācija – no
18:00. Dalības maksa koman
dai15,LVL
• 3.martāValkasšahaklubā–
«Lāčplēšašahs»kausaizcīņa
• 30.martāValkasšahaklubā–
Lieldienubalvasizcīņašahā.

• Līdz 28.martam apskatāmi
Tartu bērnu mākslas skolas,
mākslas vidusskolas un māk
slasaugstskolasaudzēkņuun
studentu darbi – zīmējumi,
gleznojumi, dizaina grafikas
darbi,mēbeļudizainsunskul
ptūra,kāarītekstilijas.

Valkasnovada
Centrālajābibliotēkā
• Līdz27.martam–DaiņaJan
sonafotogrāfijuizstāde
• No28.februāralīdz14.mar
tam –izstāde«1.martālatvie
šu teātra un kino aktrisei Ol
gaiDreģei–75»
• No 1.līdz 14.martam – iz
stāde «10.martā rakstniekam,
žurnālistam un publicistam
PaulamBankovskim–40»
• No 1.līdz 31.martam – te
matiskaizstāde«Zaļizeltainā
dzintaralāse»
• No6.līdz16.martam–izstā
de «8.martā – Starptautiskā
sieviešudiena»
• No 14.līdz 28.martam – iz
stāde «Īsā versija par valcē
nieti,sociālantropologuuniz
glītības ministru Robertu Ķīli
–viņa45.dzimšanasdienā»
• No 14.līdz 28.martam – iz
stāde«17.martādramaturgam
GunāramPriedem–85»
• No 21.līdz 30.martam – te
matiska grāmatu izstāde,
veltīta Starptautiskajai teātra
dienai
• 27.martā plkst.18.00 – te
matisks pasākums «Es ierau
dzīju…»: tikšanās ar fotogrā
fu Daini Jansonu. Ieeja – bez
maksas

BibliotēkasBērnu
literatūrasnodaļā
• No4.līdz15.martam–rado
šodarbukonkurss«Siltiglās
ta saules stari, sveiksim atkal
pavasari!»
• No 18.līdz 24.martam –
Eprasmjunedēļa
• No 18.līdz 31.martam – iz
stāde«Lieldienasklāt»

Sportapasākumi

• 21.,22.,23.martāValkaspil
sētā–gadatirgus.

Ērģemespagastā
• 6.martā Turnas tautas na
ma mazajā zālē plkst.11.00
literārsdzejaspasākumsvel
tīts dzejniecei Ā.Elksnei «Es
visu mūžu mīlējusi esmu»,
ap plkst.12.30 Valkas pensi
onāru kluba «Zelta rudens»
dramatiskā kolektīva teatra
lizēts uzvedums pēc Ē.Hān
berga stāsta «Pirmais grēka
līcis»motīviem.
• 8.martā Turnas tautas na
mā Sieviešu dienai veltīts
pasākums, kurā piedalās
Saieta nama «Lugažu mui
ža» dramatiskais kolektīvs
ar izrādi «Mājoklītis», Val
kas ģimnāzijas jauniešu te
ātris ar izrādi «Mūmijas un
meitenes» un Ērģemes pa
gasta pašdarbnieki, pēc tam
balle kopā ar Aivaru Lūsi.
• 30.martā plkst.12.00 Liel
dienu zaķa skrējiens Ērģe
me  Turnas tautas nams,
plkst.19.00 Zvārtavas pa
gasta dramatiskā kolektīva
izrāde «Kad gailis dzied»,
pēctamballekopāargrupu
«Blēži»
Kārķupagastā

• 1.martā plkst. 20.00 tau
tas namā Valkas ģimnāzijas
jauniešu teātra izrāde «Mū
mijasunmeitenes».
• 6.martā plkst. 10.00 tautas
namā informatīvs seminārs
saimnieciskās darbības vei
cējiem.
• 9.martā plkst.19.00 tautas

namā koncerts »Sestdienas
mikslis».PiedalāsValkasvī
ruvokālaisansamblis,Latvi
jas čempioni Latīņamerikas
dejās Arturs Caune un Me
gija Grundberga u.c. Plkst.
22.00 balle, spēlē «Brenča
muzikanti».
• 13.martāplkst.16.00tautas
nama kamīnzālē tikšanās ar
Valkasnovadaliterātiem.
• 16.martāplkst.12.00spor
ta namā ceļojošā kausa izcī
ņa tautas bumbā sievietēm.
Aicinātas komandas arī no
citiempagastiem.
• 23. martā plkst. 12.00 tau
tas namā koncerts «Mazais
dziedātājs».Kārķutautasna
mabērnuteātraizrāde«Ko
kounRiko».
• 25. martā piemiņas brīdis
pie Pelēkā akmens un pasā
kums represētajiem «Es vē
losmājāspārnākt…»
• 30.martāplkst.15.00tautas
namāZvārtavastautasnama
amatierteātraizrāde
«Kadgailisdzied».
• 31.martātautasnamā«Rai
bāsLieldienas».
•No 1. marta līdz 1.aprīlim
tautasnamakamīnzālēValkas
mākslas skolas audzēkņu
darbuizstāde.
Aicinām gatavoties un pieteik
tieskoncertam«Dziesmamanai
paaudzei»,kasnotiks
13. aprīlī Kārķu tautas namā.
Pasākumu vadīs Mārtiņš Rus
kis.
Saietanamā
«Lugažumuiža»
• 2.martā plkst.18.00 Lavī
zes un Luīzes vārda dienas
koncerts un ballīte  vokālo
ansambļu skate. Piedalās:
Ēveles sieviešu vokālais an
samblis «Ēveles meitenes»,
Plāņu jauktais vokālais an
samblis «Liesma», Kārķu
sieviešu vokālais ansam
blis, Kārķu senioru jauktais
ansamblis «Baltie taureņi»,
Zvārtavas sieviešu vokā
lais ansamblis, Trikātas vīru
vokālais ansamblis, Valkas
pagasta vokālais ansamblis
«Romaški». Ieejas maksa
1.00Ls, skolēniem, studen
tiem,pensionāriem0,50Ls.
• 9.martā plkst.12.30 Sievie

šudienaszolītesturnīrs
• 14.martā.plkst.18.20Seni
oru vakars. Piedalīsies Val
kas pilsētas pensionāru klu
ba«Zeltarudens»dejotājiun
dziedātāji, teātra pulciņa iz
rādeĒ.Hānbergs«Pirmāgrē
kalīcis».Ieejasmaksa1.00Ls,
skolēniem, studentiem un
pensionāriem0,50Ls.
• 22.martāplkst.19.00Valkas
pagastaamatierteātradzejas
vakars «Dzejas vakars sve
ču gaismā». Režisore Evija
Smane, Baibas Lucas dzeja,
Skaidrītes Bondares ģitāras
skaņas, video projekcijas.
Ieejas maksa 1.00 Ls, skolē
niem,studentiem,pensionā
riem0,50Ls.
• 23.martāplkst.18.00ekso
tisko deju grupas «Haidar»
pavasara koncerts «Kopā ar
SinbaduJūrasbraucēju».
• 29.martā plkst. 13.00 Liel
dienupasākums«Cāļusskai
taLugažos».Spēles,dejasun
rotaļas Lieldienu noskaņās.
Konkursi maskām un zīmē
jumiem. Līdzi ņemt oliņas
ripināšanai un labu noska
ņojumu.

Vijciemapagastā
• 6.martāplkst.20.00pamat

skolas zālē Brantu amatier
teātra«Sandals»izrāde«Ak,
daiļāssievietes»(pēcP.Rozī
šastāstumotīviem).
• 13. martā plkst. 13.00 pa
matskolas zālē tikšanās ar
Valkasnovadaliterātiem.
• 22.martāplkst.9.30Teātra
dienamazajiem.
• 14. martā plkst.17.00 pa
matskolas zālē Smiltenes
amatierteātra izrāde «Cīru
līši».
Zvārtavaspagastā

• No 8. līdz 31.martam Lu
turskolā  amatnieku  rok
darbu darinājumu izstāde
«Mans prieks». Atklāšana 8.
martāplkst.16.00.
• 24.martā plkst. 10.00 Lu
turskolāzolītesturnīrs.
• 15.martā plkst.19.00 Mier
kalnatautasnamāĒrģemes
pagasta amatierteātra A.Bri
gadereslugas«MaijaunPai
ja»izrāde. v

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu norises laiku nepieciešams
mainīt.Sekojietinformācijaiwww.valka.lvvaiinteresējietiespie
pasākumarīkotājiem!

Aicinaiepazītunmācītieskristīgāsticībaspamatus

Sākot ar marta mēnesi iecerēts
izveidot«Alfaskursu»Valkā15no

kovairākunrastatbildesuzvissva
rīgākajiemsavasdzīvesjautājumiem.
Tasadresētsarītiem,kasatrodasga
darbību ciklu, kas cilvēkus atraktī rīgāspasivitātessituācijā,t.i.,neticī
vāunpraktiskāformāiepazīstinaar gajiem,kāarījauniemkristiešiemun
kristīgāsticībaspamatiem.Tāirkon tiem, kuri šaubās un  vēl nav izšķī
centrēta un efektīva evanģelizācijas rušies par piederību kristīgajai baz
programma interesentiem, kuri aiz nīcai.Alfakurssbūtiskipalīdzdrau
ikdienas dimensijas vēlas ieraudzīt
Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

džulocekļiematdzīvinātsavuticību,
iemācastāstītarīpartocitiem,kasir
JēzusKristusdotāmisijasuzdevuma
piepildījums,kāarīpalīdzatrastsavu
vietuunkalpošanasveidudraudzē.
Nāc, piedalies un ved līdzi sa
vu draugu! Mēs tiksimies des
mit reizes otrdienās no 18.30 līdz

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

20.30. Pirmā tikšanās notiks 5. mar
tā draudzes namā, Rīgas ielā 14.
Lūgums informēt mācītāju zva
not pa tel.29162772 vai rakstot
uz epastu  kalnins_girts@inbox.
lv. Vietu skaits ir ierobežots. v
MācītājsĢirtsKalniņš

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,tālr.64707489.
Datorgraﬁka: Arnis Ozoliņš; arnis.ozolins@hotmail.lv
Iespiests tipogrāﬁjā «LATGALES DRUKA»

