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«Lieldienu zaķa»

2013.gada 28.marts

skrējienu – pārgājienu!
Novizbulēm,pūpoliemunzālēm,
Nobērzupumpuriemšislaiksirausts,
KoLieldienasiratnesušasplaukstās,
Mūsaicinotganpriecāties,ganmīlēt,
Unpašiemmīlestībupaust.

Visiem lieliem un maziem Valkas
novada iedzīvotājiem – varenas
šūpoles, krāsainas olas un jauku
noskaņojumu Lieldienās!
Valkas novada dome

«Lieldienu zaķa» skrējienu iecienījuši dažāda
vecuma aktīvā dzīvesveida piekritēji
Teksts: Nadežda Blūma, Valkas novada domes
sporta darba speciāliste
Foto: Inguna Medne

Aicinanovadaiedzīvotājusbūtaktīviem Kā jau ierasts, Otrajās Lieldienās (pirmdien,
1.aprīlī) plkst.12.00 pie Valkas pilsētas kultūras nama
uniesaistītiesLielāsTalkasnorisēs
sāksies tradicionālais «Lieldienu zaķa» skrējiens – pār
Teksts: Sandra Pilskalne

tajā dzimšanas dienā Latvija būtu tīrākā
valsts pasaulē. Visā Latvijā šogad Lielā
Talka notiks 20.aprīlī.

20.

«T

īra Latvija sākas Tavā galvā!
Spodrini sevi, spodrini savus tuvākos un
arī valsts kļūs spodrāka» – šie ir uzaici
nājumi, ar kuriem šogad tiek uzrunāts
ikviens mūsu valsts iedzīvotājs sakopt
apkārtni, domāt ar prātu, lai valsts sim

«Šogadziemairieilgusi,tāpēckonkrē
tie darba objekti vēl tiek apsekoti un tiks
precizēti.Valkaspilsētādarbuakcentstiks
likts uz koku un apstādījumu stādīšanu
pilsētascentrāungarrekonstruētajāmie
lām. Pagastos par talkas norisi būs atbil
dīgi pagastu pārvaldnieki. Kārķos tradi
cionāli talkas darbi tiks apvienoti ar Me
ža dienām, kas notiks 3.maijā,» informē
ValkasnovadatalkaskoordinatorsGuntis
Bašķis, kurš aicina iedzīvotājus būt aktī
viem, piedalīties un labprāt uzklausīs ie
rosinājumusparvietām,kurasnepiecieša
massakopt.Sīkākainformācijapartalkas
objektiem Valkas novadā būs atrodama
mājaslapāwww.valka.lv.v

gājiens. Tajā var piedalīties ikviens aktīvā dzīvesveida
cienītājs, neatkarīgi no dzīves vietas un vecuma. Dalīb
nieku reģistrācija – no plkst.11.00 starta vietā. Dalības
maksa – kā katru gadu – viena krāsota Lieldienu ola.
Starts un finišs skrējienam – pie kultūras nama.
Skrējiena maršruts: kultūras nams – Ausekļa iela –
Rūjienasiela–Varoņuiela–Tālavasiela–Ausekļaiela
–kultūrasnams.Distancesgarums~3,3km.
SkrējienuorganizēunvadaValkasnovadadome,sa
darbībā ar uzaicinātiem tiesnešiem. Sacensības rīko ar
mērķi noteikt labākos garo distanču skrējējus. Būs arī
balvas!T–kreklusarLieldienusimbolikusaņems1.–
10.vietuieguvējassievietes(jaunietes,meitenes)un1.–
10.vietu ieguvēji vīrieši (jaunieši, zēni). Vēl desmit T –
kreklitiksizlozētiloterijā,kurāpiedalāsvisifinišējušie
dalībnieki.
Skrējiena nolikums atrodams Valkas novada mājas
lapā www.valka.lv sadaļā «sports» – «rezultāti un no
likumi»
Laipniaicinātivisiaktīvāsatpūtascienītāji!v

ĒrģemēLieldienuzaķispulcēs Lieldienas rītā caur zīda drēbi
aktīvasatpūtascienītājus
skatoties var Laimu redzēt.

30.

martā plkst.12.00 Ērģemes pagastā no
tiks Lieldienu zaķu skrējiens. Maršruts: Ērģemes
autobusa pieturaTurnas tautas nams, pulcēšanās
un reģistrācija no plkst.11.45 pie Ērģemes auto
busa pieturas, skrējiena starpposmos dažādi joki
un atrakcijas. Pēc skrējiena Līvijas un Mārtiņa
Lieldienu zupa, vakarā plkst.19.00 Turnas tautas
namā Zvārtavas pagasta amatierteātra izrāde «Kad
gailis dzied», pēc tam balle kopā ar grupu «Blē
ži».
Nelabvēlīga laika apstākļos skrējiens tiks
pārcelts uz siltāku laiku, sekojiet informācijai:
mobilais telefons 28340605, Līga.v

Ja negrib, lai ir lielas kājas, tad

Lieldienu rītā priekš saules vajag
ar kailām kājām
uzkāpt uz akmeņa.
Lieldienas rītā jāvelkot
gluži jauns krekls
mugurā, tāds, kas vēl
esot nevalkāts un vēl
gluži nebalināts.
Lieldienās vajag daudz
šūpoties, tad visu gadu
nenāks miegs.
Pa Lieldienas svētkiem
vajaga augsti šūpoties,
jo tad aitām ir lieli jēri.
Latviešu tautas ticējums
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Valkasnovadadomes28.februāra
sēdēpieņemtielēmumi
• ApstiprinātsaistošosnoteikumusNr.4
«Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saisto
šajos noteikumos Nr.2 «Valkas novada
pašvaldības2012.gadapamatbudžets»».
• Apstiprināt Valkas novada domes
pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz
01.01.2012. – Ls 546 159. Apstiprināt
Valkasnovadadomes2012.gadapamat
budžetaieņēmumus–Ls7 155 676.Ap
stiprināt Valkas novada domes finansē
šana avotu–aizdevumu – Ls 2 066 890.
ApstiprinātValkasnovadadomes2012.
gada pamatbudžeta izdevumus – Ls
8 547 480. Apstiprināt Valkas novada
domes finansēšanas aizdevumu atmak
su – Ls 886 188. Apstiprināt Valkas no
vadadomesieguldījumupamatkapitālā
– Ls 30 745. Apstiprināt Valkas novada
domespamatbudžetalīdzekļuatlikumu
uz31.12.2012.–Ls304 312.
• ApstiprinātsaistošosnoteikumusNr.5
«Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saisto
šajos noteikumos Nr.3 «Valkas novada
domes2012.gadaspeciālaisbudžets»».
• Apstiprināt Valkas novada domes
speciālā budžeta līdzekļu atlikumu uz
01.01.2012.–Ls1651.ApstiprinātValkas
novada domes 2012.gada speciālā bu
džetaieņēmumus–Ls112 857.Apstipri
nātValkasnovadadomes2012.gadaspe
ciālā budžeta izdevumus – Ls 100 593.
Apstiprināt speciālā budžeta līdzekļu
atlikumuuz31.12.2012.–Ls13 915
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.6 «Grozījumi 2012.gada 23.februāra
saistošajosnoteikumosNr.8«Valkasno
vada domes 2012.gada ziedojumu un
dāvinājumubudžets»».
• ApstiprinātValkasnovadadomeszie
dojumuundāvinājumubudžetalīdzek
ļu atlikumu uz 01.01.2012. – Ls 10 571.
ApstiprinātValkasnovadadomes2012.
gadaziedojumuundāvinājumubudžeta
ieņēmumus–Ls22 310,izdevumus–Ls
6992,līdzekļuatlikumuuz31.12.2012.–
Ls25 889.
• Sadarboties ar VAS «Latvijas Valsts
radiountelevīzijascentrs»EiropasReģi
onālāsattīstībasfondalīdzfinansētāpro
jekta «Nākamās paaudzes elektronisko
sakaru tīklu attīstība lauku reģionos»,
ieviešanā.
• Apstiprināt piemaksu par papildus
pienākumuveikšanu:
– Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai par
svinīgo ceremoniju scenāriju gatavoša
nu un norises organizēšanu Ls 10 par
nostrādātostundu;
–vadītājasvietniekam–pardalībusvi
nīgo ceremoniju nodrošināšanā – Ls 5
parnostrādātostundu.
• Noteikt priekšvēlēšanu aģitācijas pe
riodāparpriekšvēlēšanuaģitācijasveik
šanu nomas maksu Ls 3  stundā (bez
PVN)Valkasnovadapašvaldībasīpašu
mā vai valdījumā esošajām telpām, ku
rām Valkas novada dome līdz šim nav
noteikusinomasmaksu.Noteikt,kakat
rapolitiskāpartijavaipartijuapvienība
varizmantotbezmaksasValkasnovada
pašvaldībasīpašumāvaivaldījumāeso
šāstelpaspriekšvēlēšanuaģitācijasveik
šanaivienureiziuzdivāmstundāmpēc
izvēles Valkas novada administratīvajā
teritorijā.
• Nodot atsavināšanai un atsavināt at
klātāmutiskāizsolēaraugšupejošusoli
pašvaldībaipiederošonekustamoīpašu
muĒrģemespagastā«Gobas»,kadastra
numurs94520100057,kassastāvnone
apbūvēta zemes gabala ar kadastra ap
zīmējumu:94520100057,platība6,87ha.
• Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā
«Luturmežsargmāja», kadastra numurs
94960100030,kassastāvnodzīvojamas
ēkas (kadastra apzīmējums 9496 010
0030 001), divām palīgēkām (kadastra
apzīmējums 9496 010 0030 002 un 9496

Valkasmūzikasskolāgaidāms
rosīgskoncertumēnesis

010 0030 003) un zemes gabala (kadas
traapzīmējums94960100030)arkopējo Teksts: Iānis Ludbergs, J.Cimzes
tiks Ziemeļlatvijas un Dienvid
platību0,4964ha.
Valkas mūzikas skolas direktors
igaunijas atklātais Instrumen
• Atsavināt neapbūvētu zemesgabalu
tālo duetu festivāls. Ir saņemti
Valkā,Mežaiela2D,arkadastranumuru
pieteikumi no deviņām skolām
94010070023,kassastāvnozemesgaba
prīli Jāņa Cimzes Valkas (arīValgaunRadviliškis).Klau
laarkadastraapzīmējumu94010070021
un kopējo platību 3326 m2, pārdodot to mūzikasskolauzsāksarCimzes sītāji varēs vērtēt vairāk nekā
40 jauno izpildītāju sniegumu.
par brīvu cenu viena pretendenta pie dienām.
Ieskaņu koncerts notiks Val 4.aprīlī plkst. 17.30 aicinām uz
teikšanās gadījumā, bet vairāku pircēju
kas–Lugažubaznīcā.Lieldienās Austrijas mūzikas pēcpusdienu
pieteikšanāsgadījumā–izsolē.
• Nodot atsavināšanai neapbūvētu ze koncertusniegsLNOsolisteIn mūzikas skolā. Piektdien, 5.ap
mes gabalu Valkas novada Zvārtavas gaŠļubovskaunZiemeļlatvijas rīlī noslēguma koncerts kultū
pagastā«Kalnastrautiņi»,kadastraapzī kameransamblis«Livonija»Val rasnamā,kurklausīsimiesMāra
mējums94960070075,platība6,7ha,no daDrullesvadībā.
Sirmā vadīto kolektīvu – Valsts
sakotnekustamāīpašumaatsavināšanas
Mūzikas skolā tiek atjaunota Akadēmisko kori «Latvija». Bū
veidu:pārdošanaparbrīvucenu.
tradīcija–2.aprīlīplkst.13.00no sietgaidīti!v
• Nodotatsavināšanaipašvaldībasīpa
šuma objektu – nekustamo īpašumu
«Kalnamandēgi»,kadastranumurs9496
0070084,Zvārtavaspagastā,Valkasno
vads,kassastāvnozemesgabalaarka
dastra apzīmējumu: 9496 007 0084, pla
tība 0,3975ha, uz tā esošas dzīvojamās
kara gaitā dalījāmies dažādās
mājasarkadastraapzīmējumu9496007
Teksts un foto: Lilita Ikale
pieredzēsunlūdzām,katramiz
0084001unpalīgēkāmarkadastraapzī
Foto: Linda Ikale
teiktsavasvēlmes,kovēlgribē
mējumu94960070084002,94960070084
003,94960070084004un94960070084
r jauka, saulaina, sniegota tosapgūt,atklātsapni,kovarbūt
005.
8.martadiena.Mūsupagastara kopīgivarētuīstenot.Mumsjau
• AtbalstītLikteņdārza38LatvijasOzo
došajā namiņā ir liela rosība  irdažasidejasrudenim.Laibū
lugodasardzesizveidiunpiešķirtnodi
gatavojamies izstādes atklāša tupatiešāmprieks,pašasnose
binājumam«Koknesesfonds»Ls250.
nai.Biedrības«Atrodilaikusev» vis aizsākās dziesmas, rotaļas
• Līdzfinansēt Biedrības «Atbalsts Val
un laiks gāja nemanot. Labi ju
kai» izstrādāto projekta iesniegumu krāsainajiem uzaicinājumiem ir tās, gan gados vecāki cilvēki,
«Valkasnovadaattāloteritorijubērnuun atsaukušies29autoriar260dar ganbērni,jomūsvienojaradošs
biem.Tikapjomīgāizstādēmē
jauniešu sociālās atstumtības mazināša
nesimūsvisuspriecēsaustitēr gars.Pagājanedēļaunmumsat
na»Ls684,44apmērā,japrojektstiksat
pi,segas,adījumi,tamborējumi, kal bija pasākums – svinējām
balstīts no Sabiedrības Integrācijas fon
masļeņnicuarpavasarauzzīmē
da izsludinātā Nevalstisko organizāciju tapojumi, uz rāmja austi lakati,
izšuvumi, ļoti liela puķu brošu šanu, pankūku cepšanu, kas
projektuprogrammasprojektuiesniegu
simbolizē saulīti. Visi bibliotē
mu atklātā konkursā. Projekta kopējais daudzveidība,šūtie,adītiežabo,
finansējumsLs13 564,37.
matu lentas, kaklarotas, dekori, kas apmeklētāji un pat viesi no
• ApstiprinātnekustamāīpašumaĒrģe
rokassprādzes, filcējumi, zīmē novadatikacienātiarmūsudar
mespagastā«Strauti»,kadastranumurs jumi, kolāžas, stikla darbi, paš binieču pašceptām pankūkām
9452 011 0163, izsoles rezultātus, nosa
gatavotitrauki,apgleznotaspu untēju.Pankūkasarspējbūttik
kot par izsoles uzvarētāju personu, kas deles, konfekšu pušķi, sašūtas dažādas–lielas,mazas,arpildī
izsolēnosolījaaugstākocenuLs4241.
zivis,somasunpatnaktslampi jumiem. Pavasaris ir atnācis ar
• LūgtValstskasiValkasnovadaaizde
ņa, spoguļgalds, dārza mēbeles jaunām idejām, prieku un dar
vumalīgumosnoteiktāsprocentulikmes undekori.Lielspārsteigumsbija botiesgribu. Gaidām ciemiņus
mainīt uz Valsts kases aktuālo mainīgo vīriešudalībaizstādē,tieir–Ar noVijciema,laiapmainītoside
vienagadalikmi.
tis un Rodrigo Ziemiņi, Raitis jām.30.aprīlībūsietgaidītiKal
• IzdarītgrozījumusValkasnovadado
Jaunmuktāns, Rūdolfs Bauma naines ciematā, būs stilīgāko
mes 2012.gada 29.novembra lēmumā
nis,RihardsKalniņs,RaitisPrie skrējiensapkārtciematam – tad
«Par darbinieku veselības apdrošināša
de. Izstādes atklāšanā novēlēju nu purinām lādes, sienam kur
nu Valkas novada pašvaldībā» (proto
pes un piedalāmies, lai gadā ir
kols Nr.13, 4.§), papildinot lēmumu ar šim radošajam kuģim uzņemt vienapriecīgadienavairāk!
vēllielākusapgriezienusunvai
1.11.punktušādāredakcijā:
rāklīdzbraucēju!Visusdalībnie
«1.11.Pilsētasteritorijasapsaimnieko
Visiem daudz prieka, saules, vešanas nodaļas strādnieks, kura amata kus apbalvojām ar nozīmīti selībuvēlotmūsubiedrībasvārdā–
«Zvārtavaspagastaradošaiscil
pienākumos ietilpst klaiņojošo dzīvnie
Lilita Ikale.v
ku izķeršana un uzturēšana dzīvnieku vēks»unskaļiemaplausiem.Va
patversmē».
• ApstiprinātsaistošosnoteikumusNr.8
«ParValkasnovadapašvaldībaspalīdzī
budzīvokļujautājumurisināšanā».
• Sadarbotiesarbiedrību«LatvijasSar
kanais Krusts», Sabiedrības integrācijas
fonda izsludinātajā atklātu projektu ie
sniegumu konkursā Eiropas Ekonomis
kās zonas finanšu instrumenta 2009.–
2014.gada perioda programmas «NVO
fonds»ietvaros.
• Līdzfinansēt Biedrības «Ugunspuķe»
izstrādātoprojektu«Krāšņitērpikoncer
tos un videoierakstos» Ls 124,80 apmē
rā,japrojektstiksatbalstītsnoBorisaun
InārasTeterevufondaizsludinātāsprog
rammas«Nācundari!Tuvari!».Projek
takopējaisfinansējumsLs1248.
• AtbalstītValkasnovadadomesdalību
BJC«Mice»izstrādātajāprojektā«Pava
saris Jauniešu birojā», kurš sagatavots
iesniegšanaiprogrammai«Atbalstsjaun
iešu centru labiekārtošanai un to darbī
bas nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot
jaunatnes informācijas punktu pieeja
mību,kāarīpilnveidojotinfrastruktūru
Rokdarbniecēm pavasaris ir atnācis ar darbotiesgribu un jaunām idejām
jauniešuveselīgāunlietderīgābrīvālai
kapavadīšanai».v

A

Zvārtaviešidarbojas,
domāunstrādāradoši
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Kāpuzlesgabaliņisaliktakopāvalcēniešu
dzīvevairākugadsimtugarumā
Teksts un foto: Inguna Medne, Valkas
novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste

7.

martā Valkas pilsētas kultū
ras nama lielajā zālē visas sēdvie
tas bija aizņemtas, jo ļoti daudzi
gribēja būt klāt brīdī, kad dienas
gaismu ieraudzīja valcēniešiem
patiešām īpaša grāmata – Aivara
Ikšeļa «Valkas diližans». Kuras
pilsētas iedzīvotāji vēl var lepo
ties ar to, ka tiem būtu veltīta ve
sela grāmata, turklāt – vairāk kā
900 lappušu bieza?
«Grāmatas centrālais stāsts ir
par Latvijas un Igaunijas piero
bežā gadu simtus dzīvojušiem
ļaudīm, kurus tagad dēvējam par
valcēniešiem, viņu dzīvi un cīņu
par savām tiesībām, brīvību un
kultūrasatt īstībasīpatnībām.Grā
mata sniedz apkopojošu informā
ciju, balstītu uz tautas folkloras
un etnogrāfiskajiem materiāliem,
arheologuatradumiem,vēsturnie
ku pētījumiem un pieņēmumiem,

Pašvaldībuvēlēšanas
2013

daudzu valstu arhīvu, muzeju un
bibliotēkumateriāliem,kāarīpašu
valcēniešuatmiņupierakstiempar
Valkas politisko un kultūrvēsturi.
Šis darbs mums palīdzēs izveidot
savu attieksmi par notikumiem,
kasValkāunapkārtējonovadute
ritorijāsrisinājušiesnoaizvēstures
līdz21.gadsimtasākumam,»tāsa
vu garadarbu raksturo tās autors
A.Ikšelis.
Pasākums bija veidots kā dili
žansa (pasta karietes) brauciens
ardažādāmmuzikālāmpieturām,
kurās skanēja mūzika, dziesmas
untikaizdejotasdažādutautude
jas. Starplaikos grāmatas autors
pateicāsvisiem,kaskautkādāvei
dā bija saistīti ar grāmatas izdo
šanu – sākot no idejas, par to, ka
jāuzraksta grāmata par Valku un
beidzot ar visiem, kuri kuplināja
grāmatasatvēršanaspasākumuar
priekšnesumiem.
Visi, kuriem Aivars Ikšelis tei
ca«paldies»,saņēmaarīgrāmatu.
Saistošs un intriģējošs bija autora
stāstījums par grāmatā apkopo
to materiālu. Domāju, ka daudzi
pēc grāmatas saņemšanas neva
rēja vien sagaidīt brīdi, kad varēs
ieskatīties grāmatas lappusēs, lai
uzzinātukovairāk.
«Dr.Aivara B.Ikšeļa grāmata
«Valkasdiližanss»irkāpuzle,ku
rāsaliktikopāgadsimturitumāiz
balējušipuzlesgabaliņiunarīglu
žijauni–tapuši21.gadsimtā.Val

Ceļu pie lasītājien uzsākusi Dr.Aivara B.Ikšeļa grāmata «Valkas diližanss». Nākošā
reize, kad interesenti to varēs iegūt savā īpašumā, būs 26.aprīlī

cēniešu dzīve, darbi un nedarbi,
ķildas,intrigas,izpriecas,pirkšana
un pārdošana, nabadzība un ba
gātības izrādīšana – tā visa gan
dzīvē,gangrāmatāirganadaudz.
Grāmata palīdzēs interesentiem
pašiemsāktnopietniiepazītValku
–pilsētudivāsvalstīs,untāsļau
dis,»teiktsgrāmataspēcvārdā.

Aivara B.Ikšela grāmata «Val
kas diližanss» izdota Igaunijas –
Latvijas – Krievijas pārrobežu sa
darbības projekta «Robežgaisma»
(«Border light», ELRI – 135) ie
tvaros.Grāmatastirāža–1200ek
semplāru,grāmataizgatavotaSIA
«Libri Style» tipogrāfijā. Kopējās
izmaksas–5045LVL.v

1.jūnijānotikspašvaldībuvēlēšanas

iecirknipašvaldībā,kurvēlētājam
piedernekustamaisīpašums.
Lai reģistrētu iecirkņa maiņu,
vēlētājam jāiesniedz iesniegums
Vēlētājureģistrs
jebkurā pašvaldības dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē. Valkas no
ašvaldību vēlēšanu likumā vadātovarizdarītValkaspilsētā
noteikts, ka vēlētāji drīkst balsot unpagastupārvaldēspiedzīves
pašvaldībā, kur 90 dienas pirms vietasdeklarēšanasspeciālista.
vēlēšanu dienas bija viņu reģis
trētā dzīvesvieta vai pašvaldībā,
Kandidātusaraksti
kurā viņiem pieder likumā no
alkasnovadājāievēl15de
teiktajā kārtībā reģistrēts nekus
putāti. Valkas novadā kandidāta
tamaisīpašums.
Tasnozīmē,kakatrsvēlētājsir sarakstusvariesniegttikaireģis
iekļauts noteikta vēlēšanu iecir trētaspolitiskāspartijasvaitore
kņa vēlētāju sarakstā, atbilstoši ģistrētasapvienības.
Tiesības kandidēt novada do
reģistrētajaidzīvesvietai2013.ga
da 3.martā. Tie Latvijas pilsoņi, mes vēlēšanās ir Latvijas un ES
kuriem 3.martā nebija reģistrētas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā
dzīvesvietas,iriekļautitāvēlēša būs sasnieguši vismaz 18 gadu
nu iecirkņa sarakstā, kas atbilda vecumu. Visiem deputātu kandi
ziņām par vēlētāja pēdējo reģis dātiemirjābūtreģistrētiemvēlē
tājureģistrā.
trētodzīvesvietu.
Tiesības kandidēt ir personai,
Laiinformētuparto,kuravēlē
šanu iecirkņa sarakstā vēlētājs ir kura kandidātu saraksta iesnieg
iekļauts,Pilsonībasunmigrācijas šanasdienāatbilstvismazvienam
lietu pārvalde katram vēlētājam nošādiemnosacījumiem:
uz reģistrēto dzīvesvietas adresi • tāirreģistrētadzīvesvietāVal
pa pastu ir nosūtījusi paziņoju kas novada administratīvajā teri
torijāvismaz10mēnešusbezpār
mu.
Līdz 2013.gada 7.maijam vēlē traukuma;
tāji var izmantot iespēju mainīt • tāirnostrādājusi(kādarbaņē
sākotnēji reģistrēto vēlēšanu ie mējsvaipašnodarbinātais)Valkas
cirkni. Vēlēšanu iecirkni drīkst novadaadministratīvajāteritorijā
mainīt uz jebkuru citu vēlēšanu vismazpēdējosčetrusmēnešus;
iecirknipašvaldībasadministratī • tai Valkas novada administra
vajāteritorijā,kurāvēlētājambija tīvajāteritorijāpiederlikumāno
reģistrēta dzīvesvieta 2013.gada teiktajā kārtībā reģistrēts nekus
3.martā vai uz jebkuru vēlēšanu tamaisīpašums.
Teksts: Helēna Kurme, Valkas novada
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

P

V

Kandidātu sarakstus sagatavo,
izmantojot Centrālās vēlēšanu
komisijas izstrādāto lietojumpro
grammu.
Deputātu kandidātu sarakstu
iesniegšana Valkas novada vēlē
šanu komisijā notiks no 12. līdz
22.aprīlim. Pie sarakstu iesnieg
šanasnavsvarīgi,kurštoizdarīs
pirmais. Secību, kādā sakārtoja
mas vēlēšanu zīmes izsniegšanai
vēlētājiem,vēlēšanukomisijano
teiksizlozējot.

V

Iecirkņavēlēšanu
komisijas

alkas novadā ir izveidoti 7
vēlēšanu iecirkņi: pa vienam Ēr
ģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema
unZvārtavaspagastosun2iecir
kņiValkaspilsētā.
Pašvaldību vēlēšanu sarīkoša
nai Valkas novadā, Centrālās vē
lēšanu komisijas noteiktajā kārtī
bā,līdz22.aprīlimtiksizveidotas
7 vēlēšanu iecirkņu komisijas –
katra7locekļusastāvā.
Tiesības izvirzīt un piet eikt sa
vuspārstāvjusiecirkņakomisijāir:
• reģistrētām politiskām parti
jāmvaitoapvienībām;
• nemazākkādesmitvēlētājiem
(vēlētājugrupa);
• novada vēlēšanu komisijas lo
ceklim.
Pieteikums jāiesniedz Centrā
lās vēlēšanu komisijas noteiktajā
kārtībā Valkas novada vēlēšanu
komisijā (Valkā, Semināra ielā 9)
no2.līdz15.aprīlim.
Pašvaldību vēlēšanas notiks

2013.gada1.jūnijā.Būsiespējano
balsot arī 3 dienas pirms vēlēša
nu dienas. Tāpat tiks organizēta
balsošana vēlētājiem viņa atraša
nāsvietā,javiņiveselībasstāvok
ļa dēļ nevarēs ierasties vēlēšanu
iecirknī. Piedaloties pašvaldību
vēlēšanās,vēlēšanuiecirknījāuz
rāda derīgs personu apliecinošs
dokuments – pase vai personas
apliecība.
Ar spēkā esošiem pašvaldību
vēlēšanu likumiem un instrukci
jāmvariepazītiesCentrālāsvēlē
šanu komisijas mājas lapā www.
cvk.lv
Vairāk informācijas par šiem
uncitiemaktuāliemjautājumiem,
kas saistīti ar pašvaldību vēlē
šanām Valkas novadā, lasiet nā
košajos informatīvā izdevuma
«Valkas Novada Vēstis» izdevu
mosunValkasnovadamājaslapā
www.valka.lv
Tālrunis informācijai par vē
lēšanām–67049999v

Var bez maksas izmantot
Valkas novada
pašvaldības telpas
Saskaņā ar Valkas novada domes 28.februāra sēdē pieņemto
lēmumu, katra politiskā partija vai partiju apvienība var bez
maksas izmantot Valkas novada
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās telpas priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai vienu
reizi uz divām stundām pēc izvēles Valkas novada administratīvajā teritorijā.

4

Nr. 41

IzsludinātaVidzemesveiksmes
stāstumeklēšana

V

idzemes plānošanas reģions
projekta«Laukureģionupievilcīga
tēlaveidošana»(TransinForm)ie
tvarosnolēmaapzināttoscilvēkus,
kasarsavuentuziasmupalīdzun
iedvesmo vietējos iedzīvotājus un
uzņēmējus, kuri veiksmīgi attīsta
biznesusavādzimtajāpusē,kāarī
vietas, apskates objektus, kas gla
bāVidzemestradīcijasunvērtības.
Apkopojotšosstāstus,tikaizveido
tamājaslapawww.vidzemesstasti.
lv. Pagājušā gada augustā notika
pirmieVidzemniekudārzasvētki,
kurossatikāsuntikasuminātivisi
stāstuvaroņi.Tietiešāmbijasvēt
ki, jo ikviens klātesošais guva ap
stiprinājumutam,arcikdažādām
uninteresantāmlietāmnodarboja
miesmēspaši–vidzemnieki.Esam
nolēmuši, ka Vidzemnieku dārza

svētkiem jākļūst par tradīciju, tā
dēļšobrīdmeklējamjaunusVidze
mes veiksmes stāstus, par kuriem
pastāstītplašākaisabiedrībai.
Visa pamatā ir mūsu Vidzemes
veiksmes stāsti. Esam guvuši pār
liecību, ka šeit dzīvo daudz rado
šu,aizrautīgucilvēku,kasarsavu
piemēru rāda, ka paliekot Vidze
mē, savā dzimtajā pusē ir iespē
jamspilnveidoties,paraudzītiesun
darītlietascitādāk,nebaidītiesuz
ņemtiesrisku,atrastsevsirdijtuvu
nodarbošanos un sadarbojoties ar
apkārtējiem, attīstīt un kopt savu
dzimto vietu. Tieši šādus stāstus
mēsmeklējam.
JaarīTevirzināmskādsstāsts,
kasnoteiktibūtujāzinaikvienam,
mēstolabprātuzklausīsim.Pastās
timums,kādiiedvesmojošicilvēki
– skolotāji, uzņēmēji, brīvprātīgie,
amatnieki, mākslinieki un citi –
dzīvotiešitavāapkārtnē.Aicinām
ikvienu Vidzemes iedzīvotāju un
tās viesi piepildīt Vidzemes veik
smes stāstu mājaslapu ar aizvien
jauniemstāstiem,kasiedvesmoun
veidoVidzemesnākotni.
Veiksmes stāsta nelielu aprakstu
unkontaktinformācijusūtiuzepas
tumarta.cekule@vidzeme.lvv

Paliatīvopacientuaprūpe
Vidzemesslimnīcā
Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāliste

V

idzemes slimnīca Valmierā
piedāvā jaunu pakalpojumu – pa
liatīvo pacientu aprūpe.
Citiem vārdiem, tā ir visaptve
roša aprūpe pacientiem ar hronis
kām slimībām terminālā stadijā,
lai uzlabotu pacienta un viņa ģi
menes dzīves kvalitāti, atvieglo
jot pacienta ciešanas – laikus no
vērtējot un novēršot sāpes, kā arī
citas mokošas slimības izpaus
mes, un sniedzot psihosociālu un
garīgu atbalstu.

Lainodrošinātupaliatīvāsaprū
pes pakalpojuma pieejamību Vid
zemesreģionā,Vidzemesslimnīca
ir noslēgusi līgumu ar Nacionālo
veselības dienestu (NVD) par Pa
liatīvās aprūpes sniegšanu. Šim
nolūkamirizveidotaPaliatīvāsun
īslaicīgāssociālāsaprūpesnodaļa,
kurā paliatīvās aprūpes pacientus
stacionē ar ģimenes ārsta vai on
kologa nosūtījumu atbilstoši no
teiktām diagnozēm, stacionēšanas
dienuunlaikusaskaņojotarnoda
ļasvirsmāsuIntuSīku(mob.tālr.
036521).
Paliatīvās aprūpes pakalpoju
mu nodrošina multidisciplināra
speciālistu komanda, kas ietver
terapeitu, sāpju terapeitu, medicī
nas māsu, psihologu, sociālo dar
binieku,kapelānuunmāsupalīgu.
Nepieciešamības gadījumā tiek
rīlimplkst.15.00.
Projektu pieteikumi jāiesniedz iesaistītas arī citas ārstniecības at
saskaņā ar VPR noteiktiem termi balstapersonas.Paliatīvāsaprūpes
ņiem, VPR birojā personīgi vai jā pacientiem tiek  nodrošināti dia
nosūtapapastu(arnoteikumu,ka gnostiskieizmeklējumi,speciālistu
pastazīmogsirpiecasdienaspirms konsultācijas, kā arī terapijai ne
konkursabeigutermiņa).
Adrese – Vidzemes plānošanas
reģions, Jāņa Poruka iela 8 – 108,
Cēsunovads,Cēsis,LV4101.
Kultūras programmas projektu
konkursāatbalstuvarsaņemtkul
tūras projekti, kurus plānots īste
rešdien, 3.aprīlī no plkst.9.00
notlaikaposmāno2013.gadamai
jalīdz2014gadamaijam.Kultūras līdz 18.00 Valkā (pie ģimnāzijas,
programmas ietvaros pieejamais Raiņa ielā 28A) darbosies SIA «Ve
selības centrs 4» mobilais mamog
finansējums40000LVL.
rāfs. Izbraukums notiek TIKAI pēc
iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tāl
Papildu informācija: Olita
Landsmane Kultūras eksper ruņa numuriem 67142840 vai 27866655.
te Vidzeme plānošanas reģions.
Tālr.: 29171020; 64219021; epasts: •Sievietēm,kurassaņēmušasuzaicinājumavēstulinoNVD,Valstsskrī
ningaprogrammasietvarosizmeklējumsirBEZMAKSAS,
olita.landsmane@vidzeme.lv v
•Arģimenesvaiārstējošāārstanorīkojumu–pacientalīdzmaksājums
ir2lati.
iedienas rītā, kad •Arģimenesārstavaiārstējošaārstanorīkojumu,kuramNAVlīgumat
baznīcā zvana, ir jā- tiecībuarNVD–parmaksu.
MobilaismamogrāfsValkābūsarī3.maijā.
kāpj uz istabas augšu.

Vidzemesplānošanasreģionsizsludina
projektukonkursu«Vidzemeskultūras
programma2013»

S

askaņā ar Valsts kultūrka
pitāla fonda (VKKF) padomes
apstiprināto nolikumu, Vidze
mes plānošanas reģions (VPR)
2013.gada 13.martā izsludināja
valsts akciju sabiedrības «Latvi
jas Valsts meži» ﬁnansētās VKKF
mērķprogrammas «Vidzemes kul
tūras programma 2013» projektu
pieteikumu konkursu.
Konkursa pieteikuma veidlapa
un nolikums pieejami VKKF mā
jaslapā www.vkkf.lv un VPR bi
rojā, Jāņa Poruka ielā 8108, Cē
sīsunCēsuielā1954,Valmierāno
plkst.10.00 līdz 17.00, kā arī VPR
mājaslapāhttp://www.vidzeme.lv/
lv/vidz em es_kult ur as_progr am
ma/39/126245/
Projektu pieteikumu iesniegša
nastermiņšlīdz2013.gada11.ap

pieciešamiemedi
kamentiunmedi
cīniskiemateriāli.
Valsts apmak
sātuveselībasap
rūpes pakalpoju
mu pacients sa
ņem, nodaļā ār
stējotieslīdzsep
tiņāmdienām.Japacientsvaiviņa
piederīgie vēlas turpināt pacienta
ārstēšanu ilgāk par septiņām die
nām,tad,sākotarastotodienu,pa
liatīvās aprūpes pakalpojums pa
cientamtieksniegtsatbilstošislim
nīcas Maksas pakalpojuma cenrā
dim:ārstēšanāspaliatīvāsaprūpes
gultāpar1dienumaksāLs25.
Pacienta iemaksu paliatīvās ap
rūpes pacienti veic atbilstoši MK
noteikumuNr.1046«Veselībasap
rūpesorganizēšanasunfinansēša
naskārtība»1.pielikumanosacīju
miem un nosūtīšanas diagnozēm.
Pacienta iemaksa par ārstēšanos
diennakts stacionārā, sākot ar ot
rodienu,irLs9,50dienā,pacienta
iemaksaparārstēšanosaronkolo
ģiskām vai onkohematoloģiskām
saslimšanām, sākot ar otro dienu,
irLs5dienā.Nopacientaiemaksas
iratbrīvotiIgrupasinvalīdi,poli
tiskirepresētāspersonas,Nacionā
lās pretošanās kustības dalībnie
ki, Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidācijā cietušās
personas, trūcīgās personas, kas
par tādām atītas saskaņā ar nor
matīviem aktiem, valsts sociālās
aprūpescentruunpašvaldībupan
sionātuaprūpēesošaspersonas.
Izrakstotiesnonodaļas,pacients
saņem rekomendācijas turpmākai
ārstēšanaiunaprūpeimājās.v

T

VC4mobilaisdigitālais
mamogrāfsValkā

L

Tur pie skursteņa
redzēs vecu vīriņu
sēdam, kam galvā
būs cepure. To cepuri nu vajaga steigšus
noņemt un bēgt. Kas
paspēj ar to cepuri
nokāpt zemē, tam būs
tāda cepure, kas nesēju
padara neredzamu.
Bet ja vīriņš noķer
ņēmēju, tad jāmirst.
Latviešu tautas ticējums

SIA «Veselības centrs 4» mobilā mamogrāfa pieraksta konsultante
Jolanta Selezņeva. Tālr.:+371 29133889, +371 27866655.v

Ērģemes

lauksaimniecības speciālists turpmāk
klientus pagasta pārvaldē pieņems ceturtdienās, no
plkst.9.00 līdz 14.00, pārējā laikā – sazinoties pa tele
fonu 26339972.
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Saņembērnugrāmatiņas«Alfabētaun SadziedāsiesmazieCĀĻIunPUTNIŅI
ciparuskaitāmpantiņi»
santampēcbrīvasizvēlesjāsaga
Teksts: Līva Kalniņa, Valkas kultūras
Teksts: Natālija Dubrovska,Valkas
novada Sociālā dienesta vadītāja
Foto: Zane Zariņa

A

rnodibinājuma«FondsMam
mām un Tētiem» starpniecību Val
kas novada Sociālais dienests saņē
ma 15 grāmatiņas «Alfabēta un ci
paruskaitāmpantiņi»,kurasizdalīja
novadasākumskolāmunpirmskolas
izglītībasiestādēm.
Pēc portālā «Apollo» esošās in
formācijas, šī ir neredzīgās dzejnie

cesLaimasLocānespirmāgrāmata.
Tās izdošanu ierosinājusi un finan
siāli atbalstījusi bijusī iekšlietu mi
nistre Linda Abu Meri. «Alfabēta
unciparuskaitāmpantiņi»irkrāsai
naunmīļabērnugrāmata,kas2000
eksemplāros izdota šā gada febru
ārī.Publiskajāmbibliotēkām,pirms
skolasiestādēmunsākumskolāmtā
ir pieejama bez maksas, ikviens in
teresents to bez maksas var lejup
ielādēt ģimenes portāla mājaslapā
www.mammamuntetiem.lv, sadaļā
«Bērns».v

nama pasākumu organizatore

P

ēc aukstās ziemas lēnām,
bet ar katru dienu arvien tuvāk,
nāk Pavasaris! Un Pavasaris nāk
ar Putnu dziesmām! Kā katru
gadu, arī šajā pavasarī, 27.ap
rīlī plkst.13.00 Valkas pilsētas
kultūras namā norisināsies divi
mazo vokālistu konkursi: «Cā
lis 2013» un «Visi putni skaisti
dzied 2013».

tavo1dziesma,kasatbilstdzie
dātājavecumamunbalssspējām.
Dziesmuvardziedātganacapella,ganmūzikasinstrumentuvai
fonogrammupavadījumā.Mazo
vokālistu dziedāšanu, muzikali
tātiunvokālāsdotībasvērtēsžū
rija, kurā būs mūzikas skolotāji.
Visimaziedziedātājisaņemspa
teicībasrakstusuntitulus!
Aicinām vecākus un mūzikas
skolotājus pieteikt mazos kon
kursantus līdz 5.aprīlim Valkas
pilsētas kultūras namā pie Lī
vas Kalniņas (tālruņi: 64723705;
29230511; epasts: liva.kalnina@
valka.lv) vai ierasties personīgi
Valkas pilsētas kultūras nama
2.stāvā.
KonkursuorganizēValkaspil
sētas kultūras nams, sadarbojo
ties ar Valkas novada domi un
LatvijasBērnufondu.
Konkursadienānoplkst.10.00
mazajiem dziedātājiem būs no
drošināti mēģinājumi un kon
kursaapskaņošana.

Abos konkursos aicinām pie
teikties mazos dziedātājus no
Valkasnovada(dalībniekuskaits
nav ierobežots). Konkursā «Cā
lis2013»varpieteiktdalībniekus
līdz5gaduvecumam(ieskaitot),
bet mazo vokālistu konkursā
«Visi putni skaisti dzied 2013»
– dalībniekus līdz 8 gadu vecu
mam (ieskaitot). Dalības maksa
konkursos:Ls1.
Konkursu mērķis ir: veicināt
pirmsskolas vecuma bērnu un
jaunākoklašuskolēnumuzikālo
Uz tikšanos Valkas pilsētas
spēju attīstību. Katram konkur kultūras namā! v

Aicinapiedalītieskonkursā
«Latvijasgadaģitārists2013»
Dienesta vadītāja nodod grāmatas sociālai darbiniecei Kristiānai Brolītei,
kura tās nodos Ozolu skolai

Arkultūrasprojekta«Garāpupa»
atbalstunovadabērniiepazīstRīgu

kasnovadabērnibraucauzRīgu,lai
apmeklētu Latvijas Nacionālo ope
ru, Rīgas Biržu, iepazītu Vecrīgas
ievērojamākāsvietas,kāarīapmek
lētu Latvijas Leļļu teātra izrādi. Ar
ociālais dienests pieteicās da biedrībasatbalstubērniembijasarū
lībai biedrības «Ascendum» bēr pētasgaršīgaspusdienasungardu
nu kultūras projektā «Garā pupa». milīdzņemšanai.v
23.februārīprojektaietvaros32Val
Teksts: Natālija Dubrovska,Valkas
novada Sociālā dienesta vadītāja
Foto: Zane Zariņa

S

13.

aprīlī Jāņa Cimzes Val
kas Mūzikas skolā notiks Lat
vijas valsts klasiskās ģitārspē
les konkursa «Latvijas gada ģi
tārists 2013» atklātā Vidzemes
reģiona kārta. Konkursu rīko
Privātā mūzikas skola «BJMK
Rokskola», sadarbībā ar Latvi
jas klasiskās ģitārspēles skolo
tāju un ģitāristu asociāciju.
Konkursamērķiunuzdevumi
– attīstīt jauno ģitāristu muzicē
šanas prasmi, veidot jaunus ra
došos kontaktus, veicināt bērnu
interesi par mūziku un muzicē
šanu, kā arī paplašināt pedago
ģiskopieredzi.
Parkonkursadalībniekiemvar
būtganLatvijasRepublikas,gan
Igaunijas Republikas audzēkņi,

kas mācās klasisko ģitārspēli.
Konkursantiem pēc brīvas izvē
les jāatskaņo vismaz divu auto
ru,dažādaraksturaskaņdarbi.
Dalībniekus vērtēs žūrija:
priekšsēdētājs Julius Kuraus
kas – (Lietuva, J.Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas docētājs),
EndijsRožkalnsunModrisBau
manis. Pirmo trīs vietu ieguvēji
iegūsttiesībasnoVidzemesreģi
onastartētLatvijasgadaģitārista
noslēguma konkursā, kas notiks
4.un5.maijāJelgavā.
Pieteikšanās pa epastu er
nests.libietis@valka.lv līdz 2.ap
rīlim. Viena dalībnieka dalības
maksa ir Ls 6. Konkursa noli
kumsundalībniekaanketaatro
dama Valkas novada mājas lapā
www.valka.lv
Konkursu atbalsta: J.Cimzes
ValkasMūzikasskola,Valkasno
vadadome.
ErnestsLībietis:
kontakttelefons:26364249;
epasts:ernests.libietis@valka.lv
Vairākinformācijas:
www.klasiskagitara.lvv

Bērni iepazīstot Rīgu, ar prieku vienojas kopējā foto mirklī pie Brīvības pieminekļa

BūsietgaidītiMežadienāsKārķos!
Teksts: Sandra Pilskalne

3.

maijā Kārķos notiks tradici
onālās Meža dienas. Šobrīd pagas
ta pārvalde ar sadarbības partne
riem plāno darbus un pasākumu
norisi. Kā vienmēr būs ierastas lie
tas, bet netrūks arī pārsteigumu.
Pirmieieskaņupasākumiplānoti
jau2.maijavakarā,kadKārķosiera
dīsieslielaRīgasTehniskāsUniver
sitātesstudentugrupa.ŠogadMeža
dienu darbi, galvenokārt, noritēs
pagastacentrā,LustiņdruvāunĶi
resupeskrastā,betbūsarīvēldaži
citiobjekti.
Kā jau tas talkā pienākas – pēc
kopīgadarba,būskopīgamaltīteun
atpūta,kurkatrsvarēssevatrastko
interesantu un aizraujošu – notiks

Koka auto sacensības, kas pagāju
šajāgadāKārķosnotikapirmorei
ziLatvijā(pēctamtāsnotikavēlarī
Vijciemā, Īvandē un trīs reizes Rī
gā).Kokaautosacensībuidejasau
tors,LatvijasAmatniecībaskameras
priekšsēdētājs Vilnis Kazāks atīst:
«Dzīveirinteresantaunaizraujoša,
betvēlinteresantākatāpaliek,jaarī
citiredzkotudari,kātugatavosa
vu auto, kā tas sāk ripot. Sāc darīt
undarbspatsparādīs,kāizgatavot
vienkāršus, skaistus un brauktspē
jīgusrīkus.Nevienmērsvarīgi,cik
tālutieaizbrauc.Patssvarīgākaisir
tas,katavarīcībairatraisījusikus
tību. Doma un kustība ir sākums
labākaidzīvei!».Sīkākainformācija
un pamācības koka auto izgatavo
šanā atrodamas mājas lapā www.
kkdi.lv,  Kārķu Meža dienu koka

auto sacensību nolikums  www.
valka.lv
Pasākumā iecerētas dažādas
sportiskassacensībasunatrakcijas,
visas dienas garumā Viļņa Kazāka
unstudentuvadībādarbosiesZaļā
koka darbnīca, kurā tiks gatavotas
rotas un rotaļlietas. Apskatāmas
būsdažādasizstādes.Ikvienstalkas
dalībnieks aicināts uz talku ņemt
līdzi modinātājpulksteni (var būt
gandarbojoši,gannedarbojoši),lai
ar tiem piedalītos izstādē. Kāpēc
pulksteņu izstāde? Pavisam vien
kāršs skaidrojums – mosties, celies
unsakop!BeztamšogadMežadie
nutēma–veselība.Aicināmmosties
norītiemarmodinātājpulksteņiem,
ne ar telefoniem, kas ir neveselīgi.
Aizsāksim veidot veselības taku
Lustiņdruvā,arīZaļākokadarbnī

cā gatavotās rotaļlietas būs videi
draudzīgasunveselīgas.
Mēs ceram, ka Meža dienās pa
veiktaisbūsvērtīgsieguldījumspa
gasta sakopšanai, sagaidot Valkas
novada svētkus, kas šogad notiks
Kārķos25.maijā.
Būsiet mīļi gaidīti Kārķos raže
ni strādāt un kopīgi atpūsties! Pie
mumskājautradicionāli,talkabūs
apvienota ar Meža dienām. Sīkāka
pasākuma programma – nākama
jā informatīvajā izdevumā «Valkas
NovadaVēstis».Jautagadieplāno
jiet savā kalendārā šos datumus –
nācietunaicinietlīdziradus,drau
gusunģimeni!Vissnotiksparprie
kudabaiuncilvēkiem!v
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Mazpulkiiepazīstvidi
Teksts: Inese Lečmane, Valkas novada
BJC »Mice» metodiķe
Foto: Vita Kalvāne

6.martā,pēcgarāsziemas,uztik

šanos Valkas novada BJC «Mice»
bijasabraukušiganlieli,ganmazi
mazpulcēni no Valkas un Smilte
nesnovadiem.
Šajā dienā ikviens mazpulka da
lībnieks, klausoties Dabas aizsar
dzības pārvaldes vides inspektora
Jāņa Pērles stāstījumā, varēja no
jaunaiepazītputnudzīvi,jostrau
jituvojotiespavasarim,putnupēt
niecībakļūstīpašiaktuāla.
Mazpulcēni zina, ka gājputniem
atgriežotiesirnepieciešamassavas
mājas,tāpēcvisi,kamrūpturpmā
kā putnu dzīve, varēja ķerties pie
putnu būru darināšanas. Šoreiz
čaklākais no visiem izrādījās San
disKrastiņšnoKārķupamatskolas.
Viņaprojektētaisunpašgatavotais
putnubūristurpmāksavusjaunos
saimniekus gaidīs Valkas novada
Lugažumuižassenajāparkā.
Kamērgājputnivēlmērotāloceļu
šurp, sarīkojuma dalībnieki rado
šajāsdarbnīcāsgatavojakatrssavu
«laimesputnu».

KatrugaduValstsizglītībassatura
centrsvisasizglītībasiestādesaici
napiedalītiesvidespētniekuforu
mā«Skolēnieksperimentē»unvi
des izziņas spēļu konkursā «Iepa
zīstividi!».Mūsunovadāaktīvākie
spēļu izgudrotāji ir tieši mazpul
cēni, tāpēc šajā tikšanās reizē tika
spēlētas arī spēles, kuras vienoja
kopīga tēma «Latvijas aizsargāja
māsdabasteritorijas».
AtinīgusvārdusnoDabasaizsar
dzībaspārvaldesvidesinspektores
RūtasZepasizpelnījāspilnīgivisi,
kasbijaieguldījušilieludarbuspē
ļuveidošanā.
Ērģemes 687.mazpulks (vadītāja
Inta Skrastiņa) visus iepriecināja
gan ar spēles vizuālo noformēju
mu,ganizzinošomateriālu.
Palsmanes 233.mazpulks (vadītāja
Inita Biķe) šajā tikšanās reizē ska
tītājiem piedāvāja izspēlēt veselas
3spēles.
Kārķu pamatskolas komanda (va
dītājaĢertrūdeĀbele)arspēli«Zi
niunsargā»ļāvatuvākiepazītaiz
sargājamās dabas teritorijas visā
Latvijā.
Nopietnikonkursambijagatavoju
šies 11.Valkas mazpulka (vadītāja
SilvijaDorša)dalībnieki.Jakādam

Palsmanes mazpulka dalībnieces visus iesaista aizraujošā vides spēlē

ir vēlēšanās iepazīties ar Ziemeļ
gaujasdabasbagātībām,kurasvar
ieraudzītValkasnovadazemnieku
saimniecības «Vekši» dabas takā,
drošivartodarītsazinotiesarspē
lesveidotājiem.
Patīkami, ka pēc ilgāka laika kon
kursam tika pieteikts arī viens
eksperiments. Kārķu pamatskolas
6.klasesskolnieksEdgarsSkrastiņš
bijasagatavojiseksperimentu«Sta

tiskāelektrība».
Ne tikai jauniem iespaidiem un
zināšanām bagāta izvērtās šī die
na. Sarīkojuma noslēgumā visus
tā dalībniekus iepriecināja Kārķu
mazpulcēnu muzikālais priekšne
sums,betjautrādejassolīvisusie
saistīja atraktīvās pasākuma vadī
tājasAneteĢērmane,KarīnaDorša
unAngelīna Levicka no 11.Valkas
mazpulka.v

IegūtaceļazīmeuzVāciju!
Teksts: Karmena Smilga, Valkas ģimnāzijas 10.b klases skolniece
Foto: Karmena Smilga

S

estdien, 2.martā skolēnu gru
pa no 10.b klases piedalījās First
Lego Solutions sacensību ﬁnālā
Tartū «AHHA» zinātnes centrā.
Šībijaotrāreize,kadbijām«AH
HA» centrā saistībā ar robotiku.
Pirmajā reizē, 1.decembrī, vēl īsti
nezinājām, kas un kā šeit notiek.
KānekāpirmstamLatvijāparsa
censībām robotikā nekas nebija
dzirdēts.Jauuzpirmajāmsacensī
bām (pusfinālu) gatavojāmies pa
matīgipēcstundāmnācāmkopā,
gatavojām prezentāciju un veido
jām programmas datorā, ko vēlāk
mūsu robots izpildīja. Tā, centīgi
strādājottikāmuzfinālu.Finālābi
janedaudzvieglāk,jozinājām,kā
viss tur notiek, atmosfēra bija pa
zīstama,komandasarī.
Sacensībās komandu skaits bi

ja 23, tai skaitā trīs komandas no
LatvijasValkasģimnāzijas,Alūk
snes un Valmieras Pārgaujas ģim
nāzijas. Komandā ir 10 skolēni un
arīfizikasskolotājsValdisJerums,
kurš piepalīdzēja ar robota prog
rammēšanu.
Kotadmēsīstidarījām?Sacen
sību gaitā atrādījām un aizstāvē
jāmprezentāciju,kurāpiedāvājām
risinājumus dažādām veco ļaužu
problēmām,kurasvarēturisinātar
robotupalīdzību.Prezentācijābija
jābūt izklāstītām problēmām, ku
rasrodasveciemcilvēkiem,kāarī
bijajābūtrisinājumam,kātāsvarē
tutiktpārvarētas.
Par savu veikumu guvām labu
novērtējumu. Otrs uzdevums bija
saistīts ar robotu, kuram sacensī
bu laukumā noteiktā laikā  3 mi
nūtēs,bijajāveicdažādiuzdevumi:
sākotarbumbuizsišanunovietas
līdzkrēslanogādāšanaistartalau
kumā. Katrai komandai bija trīs
reizes pa 3 minūtēm jāparāda, ko

Valkas ģimnāzijas 10.b klases komanda priecājas par savu sasniegumu First Lego
Solutions sacensību ﬁnālā Tar tū «AHHA» zinātnes centrā

robots mākizdarīt. Neteikšu, ka
tasbijaviegli.Gadījās,kaattālums
bija uzstādīts par lielu, un robots
aizbrauca par tālu, un bija jāsāk
no sākuma, kas prasīja laiku. Sa
traukums arī ņēma virsroku, aiz
iedienās sētas vidū muguras tikšķošais pulkstenis to
izkaš mazu bedrīti, kur nemazināja.Tomērpirmssacensī
lāmēģinājumibijanākuši
nu jāiedzen koka klu- bāmsko
tikai par labu un, neskatoties uz
cītis, saukts par cūciņu. problēmām,uzvietastāsvisasti
Viens nostājas pie bed- kaatrisinātas!
rītes ar koka nūju, tas
Sacensības noritēja visu dienu
ir cūciņas sargātājs, bet sākot no desmitiem rītā, kad bija
pārējie stāv ar nūjām reģistrēšanās, līdz 17.00 vakarā.
radiena,bet,pateicotiesjauka
pie savām bedrītēm un Ga
jaiatmosfēraiunvietai,bijadaudz
mēģina cūciņu iedzīt nodarbes, ar ko aizpildīt brīvos
sargātāja bedrītē. Ja brīžus!
kādam spēlētājam tas
Finālā tika noskaidrotas labā
izdodas, tad spēlīte kās komandas viena no Igauni
ir vinnēta. jas, otra no Latvijas. Uzvarētājam
Latviešu tautas ticējums tiek dotas tiesības pārstāvēt savu

L

valsti Eiropas līmeņa sacensībās
Vācijā no 7. līdz 10.maijam. Un
mēs uzvarējām! Mūsu skolas ko
manda ir pirmā no Latvijas, kurai
dotaiespējapiedalītiesšādaveida
unmērogasacensībās.Dodotiesuz
Vāciju,mumsjāveidoprezentācija
partopašutēmu,betatšķirībāno
iepriekšējās reizes jāizvēlas viens
risinājums, jāpilnveido tas, kā arī
jāturpinadarbotiesarrobotuunjā
pilveidoprogrammas.
Es atceros to brīdi, kad tika pa
ziņots,kamēsbraucamuzVāciju.
Sākumā, kad nosauca mūsu ko
mandasnosaukumu,mēsvienkār
šistāvējām,unbijatiklielspārstei
gums!Grūtibijanoticēt,neizsakā
mi liels prieks: mēs  vienīgie un
pirmienovisasLatvijas!
Tagadjaustrādājamganpiepre
zentācijas, gan robota, lai Vācijā
būtuvisamgatavi!v
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AprīlisValkasģimnāzijā
Teksts: Una Grāve,
Valkas ģimnāzijas skolotāja

L

aiks pēc skolēnu pavasara
brīvdienām Valkas ģimnāzijā ir
turpinājums mācību darbam un
tradicionāliem skolas pasāku
miem bagāts.
3.aprīlī jau astoto gadu notiks
zināšanu un prasmju konkurss
«Erudīts», kurā piedalās visi 7.–
12.klašu skolēni, un konkursa ga
tavošanātiekiesaistītivisipedago
gi. Šogad tas būs zināšanu un at
jautībasuzdevumukonkursstādās
jomāskāvalodas,sociālāszinības,
matemātika, dabaszinības, sports
un māksla. Katras klases/koman
dasdarbstiksvērtētsarpunktiem,
nosakotuzvarētājus7.–9.klašuun
10.–12.klašugrupā.
5.aprīlī pasākumā «Pa atmiņu
takām»uzskoluaicināsimskolotā
jus–seniorus,rosinotviņuspastās
tīt un dalīties atmiņās par skolas
ikdienuagrāk.Domājotparskolas

95gadujubileju,tiekgatavotsrak
stukrājumsparskolotājiem,tādēļ
ikviensatmiņustāstsirvērtīgsun
nozīmīgs.
13.aprīlī notiksjauceturtā(šajā
mācību gadā pēdējā) elektronikas
unrobotikasnodarbībaValkasno
vada 5.– 9.klašu skolēniem, kam
interesē tehnika un dabaszinības.
Šoreizbūsiespējadarbotiesarīpa
šiem konstruktoriem. Nodarbības
notiek Valkas ģimnāzijā (10.00 –
13.00), vada skolotājs Valdis Je
rums.
17.aprīlī piesevisaicinām6.kla
šu skolēnus un viņu vecākus, lai
sniegtu nepieciešamo informāciju
«Ceļāuz7.klasi!».
18.aprīlī plkst.17.30 uz skolu
aicinām skolēnu vecākus, lai rā
dītuskolasdejotājuundziedātāju
prasmes. Pēc koncerta vecāki tiek
aicinātiuzsavubērnuklasēm,kur
notiks ikgadējās vecāku pavasara
sapulces.
30.aprīlī,turpinotpagājušāgadā
uzsākto tradīciju, notiks skolēnu,
darbinieku un skolas atbalstītāju

apbalvojuma pasākums «Valkas
ģimnāzijas Gada balva 2013». Arī
šogad «Gada balva» var tikt pa
sniegta 5 nominācijās: «Gada sko
lēns 2013», «Gada skolotājs 2013»,
«Gada sportists 2013», «Gada ak
tīvists 2013», «Savējais 2013», bet

Koncertēs «Bērnības milicija»
Teksts: Ernests Lībietis

Sestdien, 30.martā plkst.

21.00 Radošajā telpā «309.kabinets» (atrodas bijušajā poliklīnikas ēkā – Valkā, Rūjienas
ielā 3E, 3.stāvā) koncertēs
viena no pazīstamākajām indīroka grupām Latvijā – «Bērnības milicija».

Grupa savu darbību sāka
2002.gadā. Tās sākuma sastāvā bija Juris Simanovičs (ģitāra/bass, balss) un Aiga Upiniece
(bass/bungas). Drīz vien pievienojas Liene Hapaniõneka (bungas, dažādi sitamie instrumenti), Roberts Gailītis (saksofons)
un Indra Lazdiņa (akordeons,
klavieres, balss). Šādā sastāvā
izdoti pirmie divi albumi – «Mūzika Dejām» un «Naktī Guļot uz
Muguras». Ap 2009./2010.gadu

grupas sastāvs mainās, tajā ir
Juris Simanovičs (balss, ģitāra),
Aiga Upiniece (basģitāra) un Aigars Valdmanis (bungas). 2011.
gadā grupa prezentē EP «Nevieta». Pāris mēnešus vēlāk sastāvam pievienojas Filips Derums
(taustiņi). Šobrīd grupa gatavojas sava trešā studijas albuma
izdošanai un tam par godu dodas mini tūrē pa Latviju.
«Bēr nī bas mi li ci ja» desmit
gadu pastāvēšanas laikā ieguvusi savu, īpašu skanējumu, kas
gan saglabā šim žanram tik
raksturīgo vienkāršību un poētismu, gan tiek papildināts ar
enerģisku noteiktību. Viena no
grupas raksturīgākajām iezīmēm ir tās dibinātāja Jura Simanoviča drūmais vokāls un
izteiksmīgie dziesmu teksti, ko
sevišķi var izbaudīt pagājušajā
gadā izdotajā minialbumā «Nevie ta».
Ieeja: Ls 1,5. v

S

to skaits ik gadu var tikt mainīts.
Nominācijas tiek piešķirtas nomi
nantiem, kuri par tādiem kļuvuši
izvirzīšanas, balsošanas un fakto
loģiskā(sasniegumiValkasģimnā
zijasvārdā)ceļā.
Uztikšanosskolāpavasarī!v

Opermūzikasprogramma
Valkaskultūrasnamā

estdien, 27.aprīlī plkst.18:00 Valkas pilsētas kultūras namā ar
burvīgu opermūzikas programmu uzstāsies vairāku starptautisku
konkursu laureāte operdziedātāja Sonora Vaice, pie klavierēm Nor
munds Vaicis.
LatvijasNacionālāsoperas(LNO)solistesoprānsSonora Vaice sa
vulaikabsolvējusiJāzepaVītolaLatvijasMūzikasakadēmijas(JVLMA)
profesoresLudmilasBraunasvokāloklasi.StudējusiItālijāunLielbritā
nijā,guvusipanākumusvietēja,kāarīstarptautiskamērogakonkursos.
SolisteirdivkārtējaLielāsMūzikasBalvaslaureāte.DziedājusiAustrijā,
Vācijā,Itālijā,Zviedrijāu.c.Viņaskontāirlomastādāsoperāskā«Cosi
fan Tutte», «Burvju flauta», «Traviatta», «Seviljas bārddzinis», «Orfejs
unEiridīke»undaudzāscitas.
SavukārtdiriģentsNormunds Vaicis absolvējisJVLMAkordiriģēša
nasnodaļuunoperasunsimfoniskāorķestradiriģēšanasnodaļu.Mācī
jiespieVasilijaSinaiskaunRihardaGlāzupa,profesionālipilnveidojies
IļjasMusinaunJurijaSimonovavadībā.Kopšstudijugadiempastāvīgi
sadarbojiesarLatvijasorķestriemarLatvijasFilharmonijaskameror
ķestri, Latvijas Nacionālo Simfonisko orķestri u.c. LNO debitējis, vēl
būdamsJVLMAstudents.ArīpašlaikregulāridiriģēLNOizrādes.Ar
koncertiemNormundsVaicisirviesojiesVācijā,Francijā,Spānijā,Itālijā,
Ungārijā,Anglijā,uncitviet.
KoncertāskanēsRietumeiropaskomponistudarbi,pirmskatradarba
būsnelielsstāstiņšvaisarunaarpubliku.Biļetes2;3;4un5lati.Tāsno
pērkamaskultūrasnamāpiedežurantakatrudarbadienunoplkst.9.00
līdz20.00.Informācijapatālr.64723055;20235967(kultūrasnamadežu
rants).v

Lieldienas rītā

jāsalasa skaidiņas, tad
pārvēršas par naudu.
r pirmā Lieldienas
rītā melnas vistas dētu
olu var tikt vaļā no
visādām klimažām.
a Lieldienas nakti ar
pīlādža rungu aptek
apkārt mājai, tad burvji netiek tai
mājā iekšā.

A
J

Latviešu tautas ticējums
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MežadienutradīcijaValkasnovadā
Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas
novadpētniecības muzeja speciāliste

P

irms 85 gadiem – 1928.gadā
–Varakļānosaizsākāsmežadienu
tradīcija. Jau nākošajā gadā Meža
darbinieku biedrības kopsapulcē
nolēma sarīkot meža dienas 1930.
gadapavasarīvisāLatvijā.
Mežadienuuzdevumsbija–ar
attiecīgiempriekšlasījumiem,prak
tiskiem meža sēšanas, stādīšanas
unkopšanasdarbiem,armežakul
tūru un mežaudžu apskati propa
gandēt meža taupīšanu, kopšanu,
ieaudzēšanu, vienlaikus veltījot
vislielāko vērību sabiedrisko ēku,
ceļu un lauku māju apstādīšanai.
Tajās piedalījās gan skolēni, gan
armija, gan sabiedriskās organizā
cijas. Meža dienu galvenā prasība
bija–labākiestādītmazākunrūpī
gāk,nekāvairākunpavirši.
Gatavojoties meža dienām paš
valdības sasauca apspriedes, lai
noteiktu veicamos darbus. Pama
tāizdaiļojalaukusētasunpilsētas
laukumus stādot kokus un krū
mus.Dažreizdibinājaīpašasmeža
dienukomitejas.
1932.gadā Valkas pilsētas valde
kā pamatuzdevumu izvirzīja ap
stādīt pilsētas galveno laukumu
pretim Tautas namam. Laukuma
izbūvesplānubijasastādījisRīgas
pilsētas dārzu direktors Zeidaks.
Tākāpilsētasvaldeinebijalīdzek
ļu, tā aicināja sabiedrību ziedot
stādus centrālā laukuma izdaiļo
šanai.Pašvaldībacerējatoapstādīt
tikaiparsaziedotajiemlīdzekļiem.
Vai šī iecere pilnībā īstenojās, nav
izdeviesvēlnoskaidrot.Iedzīvotā
jiembijaiespējaarī«atpirkties»no
sabiedriskajiem darbiem pie lau
kumaizbūves,ziedojotkādunau
dassummu.Tādējādipilsētasval
de 1932.gadā ieguva 23 latus. Arī
Valkas pagasta iedzīvotāji 1932.
gadamežadienāspiedalījāspilsē
tascentrālālaukumaapstādīšanas
darbos.Togadpiepilsētaslopkau
tuves(bij.mācītājmuižasrijasvietā
tagad Vienīgas gatvē) iestādīja 40
ozoliņusun30liepiņas.
Aktīvākie meža dienu dalībnie
kibijaskolēni.Par1932.gadameža
dienās padarīto Valkas Jāņa Cim
zes valsts ģimnāzijas direktors Jū
lijs Brūniņš Izglītības ministrijas
Skolu departamenta Vidusskolu
direkcijai atskaitījās sekojoši: «1)
apgaismots skolēniem par mežu tautsaimniecisko, klimatisko un aistētisko
nozīmi, mežu taupīšanu, kopšanu un
saudzēšanu, ēku, parku un laukumu
izdaiļošanu un apstādīšanu; 2) iestādītas 15 liepiņas ģimnāzijas laukuma
priekšpusēgarRaiņaielu;3)iestādīti
52ozoliņigarģimnāzijaslaukumupa
Beverinas ielu, virzienā no Raiņa ielas; 4) ierīkots akāciju žogs apmēram
150mtr.garumāģimnāzijaslaukuma
priekšpusē gar Raiņa ielu; 5) ierīkots
akācijužogsapmēram250mtr.garumāuzrobežasstarpšoģimnāzijuun
ValkaspilsētasI.pamatskolu,virzienā
noRaiņaielas.BeztamģimnāzijaņēmusidalībupieValkaspilsētaslaukumaapstādīšanas.»
Arī biedrības aktīvi piedalī

jās meža dienās. Valkas apriņķa
medniekubiedrībaaicinājauzko
ku stādīšanas darbiem mednieku
parkā.Valkassportabiedrībasavā
laukumā,kodēvējaparsportadār
zu,1932.gadāiestādīja35liepiņas,
30ozoliņus,105kļaviņas,250ceri
ņu krūmus, bet 1934. gadā iedēs
tīja jaunu liepu aleju un turpināja
dzīvžoga izveidošanu. Veica dar
busarīpiefutbolauntenisalauku
maizbūves.
1934. gada neparedzēti agrais
pavasaris sasteidza meža dienās
paredzētosdarbus.Daudziprojek
ti palika neveikti. 1934.gada meža
dienāsValkāapstādījadivaslielas
ielas:arkastaņiemDomesbulvāri,
arliepāmSemināraielu.
Ērģemē1934.gada4.maijādrau
dzesmācītājsR.Priedeaicinājame
ža dienās izdaiļot baznīcas apkār
tni. Darbos pierādījusies ērģemie
šumīlestībauzsavubaznīcu.
1936.gadāValkāparedzētosdar
bus–vecostādījumulabošanuun
apkopšanu, jaunu apstādījumu
veidošanuTālavasielāpiesieviešu
peldētavasunRīgasielā–sākotno
robežas līdz pat bij. Cimzes semi
nāram–nolēmaveiktmežziņuun
agronomuvadībā.Paredzējaveikt
plašākuceļamaluapstādīšanuLu
gažuunValkaspagasturobežās.
Valkas apriņķa pagastu pašval
dībaslaikāno1934.–1939.gadam
mežadienusarīkošanaiizdevušas
aprēķinot naudā Ls 3274. Šai pe
riodā iedēstītas 4 piemiņas birzes,
apstādītasarkošumakrūmiem35
sabiedriskās ēkas, iestādīti 3060
koki, 151 augļu koki un 334 ogu
krūmi, apmežoti atsevišķi zemes
gabali 3,5 ha platībā, apdēstītas 2
kapsētas–Brāļukapi,apstādīticeļi
55,5kmgarumā.
Tradīcijas iesākumā bieži vien
par jaunajiem apstādījumiem ne
rūpējās līdz nākošajām Meža die
nām. Jau 1930.gadu vidū tomēr
sākadomātparto,kajāietnetikai
«plašumā», bet «dziļumā», proti,
ka ieplānotie darbi jāpārdomā un
par paveikto jārūpējas visu cauru
gadu ne vien pašvaldībām un sa
biedriskajāmorganizācijām,betarī
ikvienampilsonim.
Meža dienas turpinājās vēl pēc
2.pasaules kara. Piemēram, 1948.
gada 18.aprīlī meža dienu talkā
piedalījās 260 Valkas iedzīvotāju.
Galvenie darbi notika pie kritušo
PadomjuArmijaskaravīrukapiem,
kurdzīvžogamiedēstīja1700eglī
tes un 70 liepiņas. 60 ozoliņus ie
stādījaPadomjubulvārī(tagadDo
mesbulvāris).Vairākkā150cilvē
ku strādāja laukumā pie kultūras
nama, kur nokaltušo kociņu vietā
iestādīja 20 jaunas liepiņas, izvei
doja celiņus un puķu dobes, no
jaunaiestādīja10ceriņkrūmus.
Meža dienas tādā formā, kā tās
bijanotikušaskopš1928.gada,aiz
liedza 1958.gadā. Padomju laikos
meža dienu pasākumiem bija cits
skanējumsunvissnotikatikaino
zares ietvaros, nedaudz piepalī
dzotskolām.
Meža dienu tradīciju Latvijā at
jaunoja1995.gadā.v

Meža dienu labiekār tošanas darbi pie Ērģemes baznīcas. 1934.gada 4.maijs. No
Valkas novadpētniecības muzeja krājuma

Meža diena Ērģemē. 1938.gada 9.maijs. No Valkas novadpētniecības muzeja
krājuma

Kārķu I. pakāpes pamatskolas skolēni pēc meža dienām. 1938.gada 7.maijs. No
Valkas novadpētniecības muzeja krājuma

Labiekār tošanas darbi pilsētas centrālajā laukumā. Valka, 1930.-to gadu 2.puse.
No Valkas novadpētniecības muzeja krājuma
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Koka automobiļu sacensības Valkā
NOLIKUMS
1.VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
1.1. Sacensību organizators: Valkas
novadpētniecības muzejs, Rīgas ie
la 64, Valka, Valkas novads, tālrunis
64722198.
1.2.Sacensībunorise:akcijas«Muzeju
nakts2013»ietvaros2013.gada18.mai
jā,startsplkst.19.30Valkasnovadpēt
niecībasmuzejateritorijā.
1.3. Iepazīties ar sacensību nolikumu
var Valkas novadpētniecības muzejā,
Valkas novada mājas lapā (www.val
ka.lv) un muzeja mājas lapā (www.
muzejs.valka.lv).
2. DALĪBNIEKI
2.1. Ikviens, kuram ir sacensību noli
kumam atbilstoša koka pašgājējauto
mašīna.
2.2. Ikviens, kurš reģistrējies sacensī
bām aizpildot dalībnieka reģistrācijas
anketu.
2.2.1. Dalībnieka reģistrācijas anketu
iespējams lejupielādēt Valkas novada
(www.valka.lv) un Valkas novadpēt
niecības muzeja mājas lapā (www.
muzejs.valka.lv) vai saņemt Valkas
novadpētniecībasmuzejā.
2.2.2.Aizpildītudalībniekareģistrāci
jasanketujānosūtauzmuzejaepastu
(muzejs@valka.lv)vaijānogādāValkas
novadpētniecībasmuzejāpersonīgi.
2.3.Dalībniekureģistrācijanotieklīdz
2013.gada18.maijamplkst.19.00
3. AUTOMOBIĻA TEHNISKIE NO
TEIKUMI
3.1. Automobilim jābūt izgatavotam
nodabasmateriāliem,pārsvarākoka
3.2. Maksimālais automobiļa garums
–3m
3.3. Maksimālais automobiļa platums
–1.5m
3.4.Izgatavošanādrīkst izmantot:

3.4.1.naglas,
3.4.2.skrūves,
3.4.3.līmi,
3.4.4.auklu,
3.4.5.minerāleļļu
3.5.Izgatavošanānedrīkst izmantot:
3.5.1.metālaasis,
3.5.2.plastmasu,
3.5.3.gumiju
4. SACENSĪBU NORISE
4.1. Pirms sacensību starta notiks au
tomobiļuatbilstībassacensībunoliku
mampārbaude.
4.2. Visu sacensību nolikumam atbil
stošoautomobiļuīpašniekiizlozēssa
censībukārtasnumurus.
4.3. Sacensības norit divās vecuma
grupās:
4.3.1.pirmāgrupa–skolēnilīdz18ga
diem.
4.3.2.otrāgrupa–dalībnieki,kampāri
18gadiem.
4.4.Notiekdivibraucienikatrāgrupā.
4.5. Visos braucienos visi automobiļi
startēpavienam.
4.6.Uzotrobraucienutiektieautomo
biļi,kuripirmajābraucienāpārvar10
metrus (mēra līdz aizmugurējam ra
tam)
4.7.Finālampēcotrajiembraucieniem
tiek atlasīti katras grupas trīs labākie
automobiļi,kopāfinālabraucienāpie
dalāssešiautomobiļi.
4.8.Jadalībniekamrodastehniskasda
basķibeles,kurasiriespējamsnovērst,
dalībnieks drīkst startēt atkārtoti, ie
ņemotvietudalībniekurindasbeigās.
4.9. Finālā uzvar tālāk aizbraukušais
automobilis.
4.10. Sacensību laikā, notiks skatītāju
balsojums par viņuprāt labāko koka
automobili.v

Aicinapiedalīties
«MUZEJUNAKTS»
aktivitātēs!
Teksts: Ilze Krastiņa,Valkas novadpētniecības muzeja speciāliste
Foto: no Viļņa Kazāka bloga

J

au devīto reizi Valkas novad
pētniecības muzejs iesaistīsies ak
cijā «Muzeju nakts». Pasākums
notiks 18.maijā no plkst. 19.00.
VienanoaktivitātēmValkasno
vadpētniecībasmuzejābūsKOKA
AUTOMOBIĻU SACENSĪBAS,
kurāspiedalītiesvarēsikviens,kas
jau savlaicīgi būs izgatavojis noli
kumam atbilstošu koka automo
bili, kas darbināms uz pašgājēja
principu.Kādzinējs–motorsdar
bojaskokazars,maikstevailīksts,
kuraiztaisnojotiesvelkaukluuntā
griež asi ar riteņiem. Mašīnas ne
drīkstēsiestumt,kustībanostarta

ŠādsirarīnolikumssacensībāmKārķosMežadienulaikā.
Vairāklasiet5.lpp.

Valkaspilsētas
kultūrasnamā

Pirmdien, 15.aprīlī plkst.16.00
Valkas pilsētas kultūras namā no
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Izrādebērniem
«Supervaronis
Augustiņš

nūtes.Tāparedzētabērniemvecu
mālīdz12gadiem.
Biļete uz izrādi maksās 1 latu.
tiks izrāde bērniem «Supervaro Biļetesnopērkamaskultūrasnamā
nis Augustiņš».
pie dežuranta katru darba dienu
noplkst.9.00līdz20.00
Gandrīz divu mēnešu garumā
Latvijas tūrē devusies SIA «Val
Gaidot izrādi «Supervaronis
mieras kinostudija» producētā Augustiņš» bērni aicināti piedalī
izrāde bērniem – «Supervaronis ties zīmējumu konkursā «MANS
Augustiņš».Šīirjaunākāoriģināl SUPERVARONIS».
luga, ko veidojuši  plaši atīto un
Lūk,Augustiņarakstītāvēstule:
skatītājuvidūjaunovērtētoizrāžu «Supermens, Karlsons, Detektīv
«Pingvīni nāk!!!» un Šreka diloģi meitenes, Zirnekļcilvēks, Kaķsie
jasautori.
viete,Sinkara,HarijsPoterstieir
«Šī izrāde ir SIA «Valmieras ki tēli ar pārcilvēcisku fizisko spēku
nostudija»  piektais projekts bēr vaikādāmcitāminteresantāmspē
niem.Izrādespamatāirstāstspar jāmun,tievisiirmanidraugiSU Koka auto sacensības Kārķos
vienkāršu pusaugu zēnuAugusti PERVAROŅI!
ņu,kuršvairākparvisuvēlaskļūt
Es esmu Supervaronis Augus
par supervaroni un šī iemesla dēļ tiņš,pieJumsesciemošos15.aprīlī.
neretinonākneparastāssituācijās. Es esmu pavisam vienkāršs zēns,
Kājaureizēmtasnotiek,negaidīti betmanļotigribaskļūtparsuper
ieldienas rītā, sauAugustiņasapnispiepildāsunviņš varoni,tačumanreizēmgadāssa lei lēcot, mati ar zaķa
iegūstspējas,kasļaujviņamnopa strādātblēņas.Betvaizināt?Mans
kāju jāķemmē, apiņos
rastapuisēnakļūtparsupervaroni. sapnispiepildīsies!
stāvot, tad aug skaisti
Kādasspējasunkāzēnstāsiegūst,
EsļotivēlosredzētTavusuper
kā tas maina viņa ikdienu, maza varoni–kādastamirrokas,kājas mati.
jiem skatītājiem būs iespēja vērot ungalva,vaivarbūttamirarīspār
a grib, lai būtu sārti
klātienē aizraujošā iestudējumā», ni?!
stāstaSIA«Valmieraskinostudija»
Tāpēc uzzīmē to un līdz 10.ap vaigi, tad vajag LielprojektuvadītājaIevaBīviņa.
rīlimatnesuzValkaspilsētaskul dienu rītā priekš
Izrādes «Supervaronis Augus tūrasnamuLīvaiKalniņai(tālruņi: saules apēst vismaz
tiņš» režisors ir Krišjānis Salmiņš, 64723705; 29230511; epasts: liva. 13 dzērveņu ogas
betlomāsiejutušiesAtisBētiņšvai kalnina@valka.lv), vai arī personī
Armands Berģis, Ilze Lieckalniņa, gi Valkas pilsētas kultūras nama
ieldienas rītā priekš
Terēze Lasmane vai Agnese Kal 2.stāvā
saules lēkšanas jānoniņa, Kārlis Neimanis, Krišjānis
GaidīšuTavuzīmējumu!
mazgājas strautā, tad
SalmiņšunMārtiņšLūsis.Kompo
Tavs draugs,
vasaru saulē nenodeg.
nists:EmīlsZilberts
Supervaronis Augustiņš!» v
Latviešu tautas ticējums
Izrādesgarums:1stunda10mi

L
J

L

tām jāuzsāk pašām, dalībniekam
topalaižotvaļā!Autodetaļuizmē
ri, forma, krāsa un viss pārējais ir
darinātājabrīvaizvēle,ko«Muze
junakts»pasākumābūsiespējams
novērtētarskatītājusimpātijasbal
vu.Uzvarēstālākaizbraukušais!
Ar sacensību nolikumu var ie
pazīties Valkas novadpētniecības
muzejā,Valkasnovadamājaslapā
www.valka.lvunmuzejamājasla
pāwww.muzejs.valka.lv.Dalībnie
ka reģistrācijas anketu iespējams
lejupielādēt Valkas novada mājas
lapā www.valka.lv vai rakstīt uz
Valkas novadpētniecības muze
ju muzejs@valka.lv un saņemt to
epastā. Aizpildītu dalībnieka re
ģistrācijasanketujānosūtauzmu
zeja epastu muzejs@valka.lv vai
jānogādāValkasnovadpētniecības
muzejāpersonīgi.v
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«PrātaVētras»koncertfilma
«Vēlvienaklusādaba»

Valkaspilsētas
kultūrasnamā
Publicitātes teksts

P

iektdien, 19.aprīlī plkst.
20.00 «Prāta Vētras» koncertﬁl
ma «Vēl viena klusā daba» uz
lielā ekrāna arī Valkas pilsētas
kultūras namā.
Pagājušās vasaras «Prā
ta Vētras» koncerttūres «Vēl
viena klusā daba» noslēgu
ma koncerts 17.augustā Rīgā,
Skonto Stadionā DVD un Blue
Ray formātos tirdzniecībā no
nāks15.aprīlī.Līdznonākšanai
tirdzniecībā,koncertfilma«Vēl
viena klusā daba» tiks iekļau
ta «Kino Citadele» repertuārā
12.,13.un14.aprīlī.Ierobežots
skaits biļešu būs pieejams arī
uz koncertfilmas pirmizrādi

10.aprīlī plkst. 18:30. Infor
mācija par seansiem un bi
ļetēm–www.forumcinemas.lv
Savukārt19.aprīlī«PrātaVēt
ra»un«Laima»dāvinakoncer
tfilmas«Vēlvienaklusādaba»
bezmaksas seansu 100Latvijas
pilsētās un novados, tostarp
Valkas pilsētas kultūras na
mā. Norises vietu sarakstu un
ielūgumus uz seansiem mek
lējiet  www.ekase.lv  sadaļā
«Biļetes».Projektstiekrealizēts
sadarbībā ar «Laima», «Kino
punkts», «Latvijas Pasts» un
«McĀbols».
Koncertfilmas «Vēl viena
klusādaba»režisors–Kaspars
Roga, operators inscenētājs –
Gints Fārenhorsts, montāžas
režija – Juris Matuzelis, skaņu

režija – Tālis Timrots, gaismu
režija – Normunds Bļasāns.
Koncerts ierakstīts HD kvali
tātēar14kamerāmunhelicam
kameru no «RA Moodwork».
Filmēšanastehnikunodrošinā
ja Mediatec Broadcast Sweden
AB sadarbībā ar labākajiem
Latvijas operatoriem un video
profesionāļiemPilotheads.
Koncertfilmas producents:
Prāta Vētras skaņu ierakstu
kompānija.
Informē  Radio SWH, žur
nālsOKDelfi,draugiem.lv.
Ielūgumus uz bezmaksas
seansu Valkā no 2.aprīļa varat
izprintētwww.ekase.lvsadaļā
«Biļetes» vai saņemt kultūras
namāpiedežuranta.v

VijciemāsvinēsVijasdienu
Teksts: Sandra Pilskalne
Foto: Vilnis Vilguts

Tā jau ir tradīcija – kat
ru gadu par godu Vijas

upei un visām sievietēm
un meitenēm, kurām dots
vārds Vija, Vijciemā tiek
rīkots pasākums, kas pa
rasti ir kupli apmeklēts, uz
to sabrauc dalībnieki no
malu malām.
Šogad pasākums iecerēts
6.aprīlīkākoncertsuntau
tasdziedāšana«Jurudzies
masVijām».Repertuārābūs
JuraKulakova,JuraKarlso

naunJuraKrūzeskompozī
cijas visām Vijām, upei Vi
jai,kāarītuviemuntāliem
Vijas dienas svinētājiem.
ViensnokomponistiemJu
riem–JurisKrūzebūskopā
arpasākumadalībniekiem.
«Katru gadu pasākumā
ir tradicionālās lietas, bet
arī vienmēr tiek izdomāts
kaut kas jauns kā pasāku
ma «odziņa». Pēc koncer
ta uz tilta iecerēta gaismas
akcija «Gaismā balti ziedi
dzimst». Tā būs uz upes
īpaša gaismas un ziedu in
stalācija,kassimbolizēsgai
šas domas un ūdensrozes.
Pasākuma dalībniekus aici

nāmlīdziņemtsvecītes,lai
veidotu gaismas tiltu, kas
vienosabuskrastusunsim
bolizēs un aicinās būt vie
notiem – rast pretējām do
māmunuzskatiemkopsau
cēju,»stāstaVijciematautas
namavadītājaVitaBērziņa.
Šogad arī tiek veidota rok
darbuizstāde«Vijasraksti»,
kurā aicināts piedalīties ik
viens,kurudarbitapušiie
dvesmojotiesnoVijasupes.
Darbi var būt darināti vis
dažādākajāstehnikās.
Lairadošsgarsunskaisti
svētki Vijām un vijciemie
šiem!v

Vijas dienas svinības 2012.gada aprīlī Vijciemā

Ja Lieldienas rītā dzird

kur šaujam, tad tas nozīmē, ka šāvējs sūta uz tavu
lauku kaitīgus kustoņus.
Lai nu no tiem izsargātos, tad šāvējam jāatbild:
«Tavā laukā paēst, manā
sētmalā gulēt.» Ja ir bise
mājās, tad uz šāvienu jāatbild. Paspēlē tas, kas pirmais beidz šaut. Vienam
saimniekam nebija pulvera, ko pretī šaut. Viņš
uzkāpis uz lubu jumta un
dauzījis to ar koku, līdz
tomēr dabūjis virsroku..
Latviešu tautas ticējums

«Prāta Vētras» koncer ttūres «Vēl viena klusā daba»
noslēguma koncerts 17.augustā Rīgā, Skonto Stadionā DVD vāks

Aicināmuzvasarassezonas
atklāšanuviesunamā«Ausmas»
Teksts: Rita Bringa
Fotos: Aldis Leicāns.

S

ākot ar 5.maiju
viesu namā «Aus
mas» tiek atklāta va
saras tūrisma sezona
– 2013. Arī šogad vie
su namā ir paredzēta
bagātīgu pasākumu
un notikumu prog
ramma, gan atklāša
nas dienā, gan visu
turpmāko vasaru.
Viesu nams «Aus
mas» ir Valkas nova
da tūrisma uzņē
mums, kas piedāvā
gan viesu nama pa
kalpojumus – izmiti Ponija Pegaza mugurā droši jūtas
nāšanu,pirtsiespējas, ne tikai mazie saimnieki, bet ikviens
telpuīri,ganarīplašu bērns, kurš viesojas «Ausmās»
pasākumu organizēša
jām, rotaļām un pat pliko
nasklāstu.Uzvasaras
tūrisma sezonas atklāša skrējienu. Visas vasaras
nas pasākumu šā gada garumā paredzētas bērnu
5.maijātiekaicinātivisiin nometnes«Emocijuvirpu
teresenti. Pasākuma laikā lislaukos»,bērniemvecu
tiksatklātadzīvniekusēta, māno7–12gadiem.Tajās
kurvarēssastapttrusiFri piedāvā izbaudīt piedzī
ciarsavulieloģimeni,pa vojumu laukos – radošā,
vizināties ar poniju Pega jautrāuninteresantāveidā
su,sastaptaitiņasunpaba uzzināt par dzīvi laukos.
rotvistiņas,papaijātsivēn Tāpataugustasākumāpa
tiņus un uzzināt, kas ir redzēti fiziski un emoci
nutrijas.Bērnivarēsiemē onālipiepildītiatpūtasbrī
ģinātšautuzcūkāmlielā ži 3 dienu pasākumā «Ie
kajā «Angry birds» spēlē. pazīstisevi».
Gaidīsim visus intere
Paredzēta sportiskā orien
tēšanāsģimenēm.Pasāku sentus Valkas novada tū
maapmeklētājitiksaicinā risma uzņēmumā – viesu
ti apmeklēt lauku labumu namā «Ausmas», vasaras
tirdziņu, varēs iesaistīties tūrisma sezonas atklāša
radošajāsdarbnīcās.Lielie naspasākumājaušajāpa
apmeklētāji varēs izmēģi vasarī5.maijā.
Vairāk informācijas par
nāt izjāt ar zirgu Atlanta
no «Kalnbundu» saimnie pasākumiem: Ilze Leicāne
–tālr.29234102.
cības.
ergeme@inbox.lv;
Vasarassaulgriežosplā
www.lainotiek.lv;
notas īstenas latvju Jāņu
svinības ar to tradīcijām http://www.draugiem.lv/
viesunamsausmas/v
unlustēm–dziesmām,de
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Kurģukalnasaimniece,viņaskazasunkazlēniņi
Teksts un foto: Sandra Pilskalne

Ē

rģemes pagastā, netālu no
Igaunijas robežas, ir Kurģu kalns.
Tā pakājē līkumo Acupīte dalīda
ma Valkas un Naukšēnu novada
robežas. Šī vieta ne tikai eiropie
tim, rīdziniekam vai valcēnietim,
pat ērģemietim šķiet – īsta noma
le. Kalna galā ir «Kurģu» māja,
kurā dzīvo saimniece Lūcija Tol
kuškina un viņas 34 kazas, 2 āži
un 61 kazlēniņš. Kas par to, ka ļau
dis teic, ka še nomale. Kazām un
kazlēniņiem te tikpat kā paradīze
 tādu mīlestību un uzmanību kā
bauda «Kurģu» ganāmpulks var
vēlēties ikviens dzīvs radījums.
Pipariņš, Punktiņš, Bumbiņa,
Kamilla, Knīpa, Kņope, Karlīne,
Dona, Dome, Pepe, Pepija, Jas
mīna, Džeksons – tie nav ne upju
nosaukumi, ne cilvēku mīļvārdi
ņi, tie visi pieder «Kurģu» kazām
un kazlēniņiem. Pats brīnumainā
kais ir tas, ka saimniece katru pa
zīstunkatrspatvismazākaiskaz
lēniņš zina savu vārdu. «Kā var
nepazīt,katramtačuirsavasejiņa
unsavalīdzībaariepriekšējāmpa
audzēm,»parsavukazusaimiteic
Lūcijaunnespējusaprast,kuršgan
izdomājis teicienu velnaģīmis, kā
kādreiztautāsaka.Patiesībāmīļā
ku,gudrākuunskaistākudzīvnie
kugrūtiatrast,tasnekas,kaziņkā
rībairvienanospilgtākajāmkazu
īpašībām.

Bērnības ganu gaitas un
gulēšana uz krāsnsaugšas

L

ūcijasbērnībaszemeirBalvu
puse – dzimusi Lazduleju ciemā,
bet vasaras pavadītas pie vectēva
Kupravā.Ganugaitaskopāarmā
suunradumeiteni,tābijaLūcijas
ikdiena. Tobrīd tas nelikās viegli,
taču tagad tās ir pašas skaistākās
atmiņas.«Nezinu,konosavasbēr
nības atcerēsies mūsdienu paau
dze.Datoru?Vēltagadatceros,kā
dzinām govis pār purvu, kā spē
lējāmies ar akmentiņiem un koci
ņiem,kāsēdējāmaitāmmugurāun
vectēva mājās gulējām uz krāsns
aitādās,» atceras Lūcija. Tagad vi
ņas ikdienas pienākumi un darba
ritms ir tāds, ka nav iespējams iz
rauties un pat uz dienu aizbraukt
uzbērnībaszemi.

No Rīgas uz «Kurģiem»

Tieši pirms 20 gadiem – 1993.

gada pavasarī Lūcija nopirka
Omuļosmājuunuzsākadzīvisve
šā pusē. «Tobrīd Omuļos dzīvo
ja brālis, biju atbraukusi ciemos.
Man šeit iepatikās. Strādāju Spil
vas konservu cehā. Bija darbs un
visspārējais,tačumanpatīkdaba,
brīvībaunnomaļasvietas.Tāmēs
pārcēlāmiesnoRīgasuzlaukiem.
Manirčetribērni:trīsdēli–Agris,
Andris, Raivis un meita Kristīne,
tagadjausešimazbērni.Meitamā
cījās Ērģemes pamatskolā. Tagad
visi Rīgā, viens dēls Daugavpilī,
viena mazmeita Anglijā. No sā
kumaturējāmgovis,cūkasunvēl
daudzkocitu,tačupienalopkopī
ba palika arvien neizdevīgāka un
govis nolikvidēju. Tas bija pirms
9gadiem.BijuaizbraukusiuzBal
viem uz bērēm. Tur radiem bija
palikuši divi kazlēniņi, kurus viņi
domāja nokaut. Teicu, lai nekauj,
espaņemšu.Tāaizsākāsmansga
nāmpulks,»atcerasLūcija.

apstrādāts.Lainukā,irjauarīciti
kārumi, kā, piemēram, siera suli
ņas,kuraskatraikazaiirlielsgar
dums.
Tas vai liktenis bijis žēlīgs, ie
likdams Lūciju svešā malā, tālu
prom no savējiem, grūti pateikt,
taču kazām un kazlēniem labāku
saimniecineatrast.Jabūtupalikts
pilsētā  konservu kārbas Spilves
fabrikātačunesauktuvārdos.Arī
dzērvestačuciturnedejokā«Kur
ģos», jo mājas un kalna vārds no
igauņu valodas tulkojot nozīmē
– «Dzērves». Ja vēlies būt stiprs,
veselsunlaimīgs,uzmeklēLūciju,
varbūt kazas siers ir tieši tas, kas
šobrīd tev un tavai veselībai va
jadzīgs! Mēs varam būt lepni un
laimīgi,kamūsunovadādzīvotik Lūcija Balvu vidusskolas skolniece
stipri, sīksti un strādīgi cilvēki kā (1961.g.)Foto: no arhīva
Lūcija.v

Kazu siers un
saimnieces ikdiena

N

o malas varbūt šķiet – tīrā
romantika.TačuLūcijasikdienair
skaudraunsmagadarbapārpilna.
«Katru dienu strādāju gandrīz 20
stundas un tā visu laiku bez brīv
dienām. Piecas dienas slaucu ka
zas, ja to daru vienu reizi dienā,
tad šis darbs prasa sešas stundas
laika. Trešdienās gatavoju sieru,
bet ceturtdienās braucu uz Valku
pārdot. Autobuss no Omuļiem uz
Valku kursē tikai 2 reizes nedē
ļā. Līdz autobusa pieturai jāiet ar
kājām četri kilometri. Visa pārdo
damā produkcija jānes ar rokām,
atpakaļ no pilsētas vedu pārtiku,
kazāmsāliuncituikdienainepie
ciešamo»stāstaLūcija.Viņasgata
votiesieriirpatiesiļotigaršīgiun
veselīgi, gatavoti ar visdažādāka
jām dabīgajām piedevām. «Man
pašai bija problēmas ar veselību.
Daktereizrakstījazāles,konevarē
judārdzībasdēļatļauties.Ēduļoti
daudz savu kazu sieru. Pēc kāda
laika daktere brīnījās, kā man tik
labizāleslīdzējušas,tačuesnebiju
Lūcija (pirmā no kreisās puses) ar vedeklu Vinetu , meitu Kristīni un mazbērniem
zāleslietojusi,tikaiēdusisieru»at Lindu un Artūru.Foto: no arhīva
cerasLūcija.To,kašīprodukcijair
patiesibrīnišķīga,apliecinaarīkai
miņš,kuršsaka:«Savumūžunees
mu bijis tāds, kurš starp ēdienrei
zēmpaledusskapigramstās.Nesa
protu,kastavamsieramparspēku,
izejuārā,pēckādalaikanākuiek
šā, lai nogrieztu siera šķēlīti.» Lū
cija atīst, ka šajā pusē kazu siers
nav pārāk iecienīts un novērtēts
produkts, Rīgā tas maksā pat di
vasreizesdārgākkāšeit.Tačuviņa
navradusižēlotiesunteic:«Labāk
otramiedodu,nenootraprasu.»
Kazāmpatīkbrīvībaunviņasjū
tās ne pārāk priecīgas, ka pēdējos
divosgadosjādzīvoelektriskāga
naaplokā.Kurģukalna12hektāri
viņām šķiet ne pārāk liela platība
salīdzinotarlaiku,kadvarējabrī
vi iet līdz meža malai. Tagad Lū
cijas kaimiņi zemi iznomā Nauk
šēnu zemniekiem un viss kalns ir Katrai kazai un kazlēniņam ir savs vārds un brīnumainākais ir tas, ka pat vismazākais
kazlēniņš zina savu vārdu un atsaucas
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Valkasnovadamazofutbolistu
spēlesunsasniegumi

PASĀKUMU PLĀNS
aprīlī Valkas novada izglītības iestādēs
Izglītības pārvalde rīko:

11.aprīlī pasākumsnovadamācībupriekšmetuolim
piāžudalībniekiemunskolotājiem.
27.aprīlī –«ERUDĪTS»5.–8.klašuskolēniem.

Kārķu pamatskolā

14.aprīlī pavasarakross.
16.aprīlī metodiskā diena novada skolotājiem Kārķu
pamatskolā.

Valkas pamatskolā

4.aprīlī skolapiedalāskoruskatē.
9.aprīlī 5.–9.kl.korukonkurss«Dziesmaibūt»Valmierā.
9.aprīlī konkurss«Superpuika»Rīgā,piedalāsA.K.Rullis.
10.aprīlī piedalīšanāsBJICpasākumā«Kursaulītero
tājas»un«Manasdomastiklielaskāsomas»(izstādes
fināls).
12.aprīlī projektadiena.
12.aprīlī pārvietojamaisplanetārijsskolā.
17.aprīlī dejukolektīvuskateValkaskultūrasnamā.

Valkas ģimnāzijā

3.aprīlī projektudiena–zināšanukonkurss«Erudīts»
(7.–12.kl.).
5.aprīlī pasākums«Paatmiņutakām»skolotājiemse
nioriem.
17.aprīlī plkst. 17.30 iepazīšanās nodarbība topoša
jiem proģimnāzistiem (Informācija «Ceļā uz 7.klasi!»
aicināmskolēnusunviņuvecākus).
18.aprīlī.plkst.17.30 vecākudienaskoncerts,klašuve
cākusapulces.
30.aprīlī «Gada balva 2013». Vidzemes augstskolas
pasniedzējulekcija12.klasēm.

Ozolu pamatskolā

23.aprīlī Jurģutirdziņš.

Valkas Mākslas skolā

6.aprīlī Valkasnovadamākslinieku14.darbuizstāde.
No 22. līz 28. aprīlim Radošāsdarbībasnedēļa.
26.aprīlī –akcija«Zīmējamkopā».
No 26. līdz 27.aprīlim –Latvijasprofesionālāsievirzes
mākslas skolu audzēkņu valsts konkursa noslēgums
unpedagoguseminārsGaujienā.

BJC «Mice»

4.aprīlī plkst. 15.00 Valkas pamatskolā  Valkas un
Strenčunovaduskolu5.–9.klašukoruskate.
5.aprīlī ValkasnovadaBJC«Mice»5.–9.klašuskolēnu
pētnieciskodarbukonference.
No 19. līdz 20.aprīlim ValmierasViesturavidusskolā
Valkasģimnāzijasjauniešupiedalīšanāsskolujaunat
nesteātrafestivālā«...unesiešuuniešu».

Teksts: Valērijs Kriviņš, treneris
Foto: Jana Maļceva

N

oslēdziesLFFVidzemesreģionaat
klātaisjaunatnesziemasčempionātstelpu
futbolā.Sacensībasnotika11vecumagru
pās, tajās kopā piedalījās 121 komanda.
Pēc apakšgrupu izspēles komandas tika
sadalītasAunBfinālos,atkarībānouzrā
dītajiem rezultātiem. Valkas novada BJSS
U11 spēlēja A finālā, pārējās komandas
cīņu turpināja B finālā. Katra komanda
ziemassezonāaizvadīja18spēles.
U8grupaszēnispēlējaBfinālā.Fināl
spēles notika Limbažos. Jaunie futbolisti
laukumācentāsparādītvisutreniņosap
gūto, un tas viņiem izdevās. Cīņa lauku
māizvērtāssīva.Tikapieveiktipretinieki
noLimbažuNSS,FKĀdaži,SmiltenesBJ
SS2, tika piedzīvots arī zaudējums spēlē
arFSMettakomandu.Vissizšķīrāsdienas
unturnīrapēdējāspēlēarFKValmiera2
komandu. Šīs spēles uzvarētājs kļūst arī
par turnīra uzvarētāju. Spēle aizritēja sī
vi.Pirmievārtusguvavalmierieši,tomēr
Valkaspuikasprataatspēlēties.Spēleibei
dzoties ar 1:1, uzvarētājs netika noskaid
rots.Labākāsituācijābijavalmierieši,kuri
kopsummābijaiekrājušipardažiempun
ktiem vairāk. Mums prieks par 3.vietu,
izcīnītajām medaļām, skaisto kausu un
gandarījums, ka nezaudējām turnīra uz
varētājiem. Pats galvenais  pratām pie
rādītvaramcīnītieslīdzvērtīgiarcitām
komandām.
U10 grupas zēni spēlēja B finālā, un
spēles notika Valkā. Zēniem neveicās ar
vārtugūšanu.Nosešāmspēlēmčetrasti
ka nospēlētas neizšķirti. Aizsardzība bija
krietnilabākaparuzbrukumu.Lielsdarbs
veicams trenerim, lai no šiem zēniem iz
veidotu komandu, kas būs spējīga gūt
vārtusunsvinētuzvaras.
U11grupāspēlējāmardivāmkoman
dām.PirmākomandaspēlesaizvadījaOg
rē A finālā. Šinī grupā četras komandas
 Valka, Aizkraukle un divas Valmieras
komandas  cīnījās punkts punktā. Viss
izšķīrās pēdējās divās spēlēs, kad val
cēnieši spēlēja pret FK Valmieras pirmo
komandu.Spēleslikmebijaļotilielare
publikas fināls. Spēle aizritēja ar Valkas
komandas pārsvaru, pretinieki atbildēja
tikaiarretiempretuzbrukumiem,tikaiz
veidoti daudzi vārtu gūšanas momenti.
Valmierieši aizsargājās, kā prata, brīžiem
pat ar parupjiem paņēmieniem. Tomēr
bumba ceļu pretinieku vārtos neatrada.
Spēle beidzās 0:0, tas bija vērtīgi valmie
riešiem.Turnīragaitātikauzvarētasabas
Smiltenes komandas, Aizkraukle, spēlēts
neizšķirti ar Ogres SC, Valmieras BSS un
piedzīvots zaudējums Valmieras BSS2
komandai,kasarīkļuvaparuzvarētājiem.
Mums prieks par 3.vietu, mazliet rūgtu
miņšparto,kanetikāmuzrepublikasfi
nālu,kurvarētumērotiesspēkiemarcitu
reģionu stiprākajām komandām. Puikas
pierādījapašisevievērojotdisciplīnuun
izpildotkatrasspēlesuzdevumu,varpa
nāktsevlabvēlīguiznākumu.
Otrā komanda spēles aizvadīja Val

Vidzemes reģiona atklātā jaunatnes ziemas
čempionāta telpu futbolā valcēniešu U-8 grupai
izdevās izcīnīt 3.vietu – prieks par medaļām un
skaisto kausu

kā. Šinī komandā spēlē tie spēlētāji, kuri
pirmajā komandā ir rezervistos un gadu
jaunāki. Viņu galvenais uzdevums bija
krātspēļupraksi.Toviņiarīpaveica,re
zultātsnavgalvenais.Tikapiedzīvotimi
nimālizaudējumi,kautarīdažuspēļugai
tābijāmvadībā.
U12 grupas zēni spēlēja B finālā Lim
bažos. Šīs komandas kodolu veido U11
futbolisti.Komandaparādījaļotisaturīgu
spēliun,piedzīvojottikaivienuzaudēju
mi pret FK Ādaži komandu, kļuva par B
fināla uzvarētājiem. Komanda uzvarēja
FKDinamoSaurieši,FSGarkalne,Limba
žuNSS,VJFCStaicelekomandu.
U14 grupas zēni spēlēja B finālā Val
kā. Šīs grupas zēni prata izcīnīt 3.vietu.
Jāpiebilst, ka puikām šoreiz nācās spēlēt
bezmaiņām,jonevisisaprot,konozīmē
komandusportsun,kadažapārliekuliela
sevisžēlošana,proti,vienkāršineierašanās
uz spēlēm, iegriež pārējiem zēniem. Sma
gāunbezkompromisaspēlētikapieveik
taFKValmieraskomanda.Spēlessākumā
nonācāmzaudētājos0:2,turpinājumāspē
leizlīdzinājās,tikapārņemtainiciatīvaun
izcīnīta pelnīta uzvara 3:2. Trešās vietas
liktenisizšķīrāscīņāarFKĀdažikoman
du. Laukumā dominēja mājinieki, tomēr
viesiatbildējaarasiempretuzbrukumiem.
Atskanotspēlesbeigusignālam,rezultāts
bijalabvēlīgsvalcēniešiem2:1.Aršouzva
ru tika nodrošināta 3.vieta. Turnīra gaitā
tikazaudētsabāmigauņukomandāmFC
WarriorunFCTartu.
Paldies vecākiem un līdzjutējiem, kuri
komandasatbalstījaganmājasspēlēs,gan
izbraukumā. Paldies Valkas ģimnāzijas
sportahallesdarbiniekiemparlaboatmo
sfēru,kasvaldījasacensībudienās.
 Visa statistika par šo čempionātu
www.lﬀ.lvsadaļā–reģioni(Vidzeme),sa
daļāziemasjaunatnesčempionāti.v

Valkas novada BJSS startējušo komandu pārskats
Komanda
U8
U10
U111
U112
U12
U14

Komanduskaits
14
14
14
14
13
9

Spēļuskaits
18
18
18
18
17
12

Fināls
BFināls3.vieta
BFināls6.vieta
AFināls3.vieta
BFināls6.vieta
BFināls1.vieta
BFināls3.vieta

Vērtīgākaisspēlētājs
KārlisLībietis
KrišjānisZauska
KlaidsMaļcevs
AleksisBuiko
MārtiņšMazurs
ReinholdsKlots

Nr. 41

13

UzValguvarēsbrauktpaaugstinātakomfortavagonā
Teksts: Jana Priedniece AS «Pasažieru
vilciens» sabiedrisko attiecību
speciāliste

V

ilcienu pasažieriem, kas
brauc maršrutā RīgaValga, jau
martabeigāsbūsiespējaceļuveikt
paaugstināta komforta vagonā ar
papildus ērtībām. Pirmajā reisā
komforta vagons dosies 28.martā
plkst.13.10.
Pērn veiktajā pasažieru apmie
rinātības pētījumā AS «Pasažieru
vilciens» saviem klientiem lūdza
izteikt viedokli par to, kā uzlabot
pakalpojumus un kas būtu jāda
ra,laicilvēkusmotivētubiežākiz
mantot vilcienus ikdienas gaitās.
Gandrīzkatrstrešaisjeb31%esošo

pasažieru aptaujas laikā norādīja,
kavēlētosērtākassēdvietas.Savu
kārt to cilvēku vidū, kas vilcienu
izmanto reti, piektā daļa jeb 19%
respondentu atbildēja, ka ērtākas
sēdvietasmotivētuviņusbrauktar
vilcienu.Analizējotpētījumadatus,
kāarīpasažieruplūsmuunvilcie
nukustībasgrafiku,pirmāpaaug
stināta komforta vagona maršru
tamtikaizvēlētstiešibrauciensuz
Valgu.
Paaugstināta komforta vagonā
būs 16 numurētas sēdvietas. Iegā
dājoties biļeti, pasažieris varēs iz
vēlēties sev tīkamāko no brīvajām
sēdvietām. Vagonā izvietoti gal
diņi, bagāžas statīvs, pakaramais
virsdrēbēm. Pasažieri varēs bez
maksas izmantot WiFi visa brau

cienalaikā,turklātvagonāierīkots
arī elektrības pieslēgums (220 V),
lai pasažieri varētu uzlādēt savus
datorusvaicitasmobilāsierīces.
Komforta vagonā būs bezmak
sas žurnāli laika īsināšanai, kā arī
būs iespēja iegādāties tēju, kafiju,
minerālūdeni. Vagonu apkalpos
konduktors,kuršstrādāstikaikon
krētajāvagonāunrūpēsiesparpa
sažieru ērtībām. Aukstā laikā pa
sažieriem būs iespējams saņemt
pledu.
Papildpakalpojumi un ērtības
vagonā veidoti, ņemot vērā jau
minētā pasažieru apmierinātības
pētījuma datus. Piemēram, esošo
pasažieru vidū 29% izteica vēlmi
vilcienā lietot bezvadu internetu,
13% vēlētos iegādāties dzērienus,

uzkodasunpresesizdevumus,bet
6% vēlas sēdvietu sadalījumu pa
klasēm.
Pasažieriem, kuri vēlēsies iz
mantotkomfortavagonu,piestan
dartabiļetescenasbūsjāpiemaksā
viens lats neatkarīgi no attāluma,
kāduviņšplānoveikt.
Komfortavagonskursēsmaršru
tāRīga–Valga(Nr.664854)katru
dienuplkst.13.10.Valgātasierodas
plkst. 16.32, kur iespējams pārsēs
ties vilcienā uz Tartu un Tallinu.
AtpakaļuzRīgunoValgasvilciens
(Nr.853663) kursēs plkst.17.29 un
Rīgāieradīsiesplkst.20.44.
AS «Pasažieru vilciens» aicina
pasažierus izmēģināt jauno kom
fortavagonuunceļotērtāk.v

Pavasarīaktuāli–kurliktlauksaimniecībā Vēl var pieteikties nodarbībām
izmantotoskābbarībasruļļuplēves?
«Dārzs sirdij un vēderam»
Teksts: Lija Ozoliņa, SIA «ZAAO» sabiedrisko
attiecību speciāliste

D

omājot par dabas resursu taupīša
nuunracionālusaimniekošanu,SIA«ZA
AO»jau vairākus gadus piedāvā savākt
lauksaimniecībāizmantotāsplēves–skāb
barības sagatavošanai izlietotās ruļļu un
bedruplēves.ŠogadpakalpojumsbūsBEZ
MAKSAS.
Skābbarībasruļļuplēvjulikvidēšanaie
rastiirbijusivienanolauksaimniekupro
blēmām,kokatrsrisinapēcsaviemieska
tiem,tomērvisbiežāk–kaitējotapkārtējai
videi.Piemēram,sadedzinotplēves,kāre
zultātārodasbīstamiķīmiskisavienojumi,
kasizplatāsgaisā,ūdenīunzemē,nodarot
nopietnu kaitējumu cilvēka veselībai, kā
arīvisaidzīvairadībai.

Laitonovērstu,«ZAAO»iesaka:jairuz
krājusies skābbarības ruļļu plēve vai pār
klājamāplēveskābbarībasbedrēm,izlietoto
polipropilēnaminerālmēsluBigBagmaisi
un plastmasas kannas vai mucas (PEHD,
HDPE),šādaveidaatkritumiirjāsavācvie
nuviet.Noplēvēmnoteiktijāizņemšņores
vaisieti(pretējāgadījumāšieatkritumitiks
uzskatīti par lielgabarīta atkritumiem un
tikssavāktiparmaksu,kasir15Ls+PVN
parvienum3).Plēvēmjābūtvizuālitīrām,
bez skābbarības, salmu, kūdras un citiem
piejaukumiem,plastmasaskannasvaimu
casirjāizskalounjānoskrūvēkorķi.Izlie
totās,atšķirotāsunnotīrītāsplēvesjāsaliek
kaudzēstā,lai«ZAAO»atkritumusavāk
šanasmašīnavarētupiebrauktpiekaudzes
no sāniem un netraucēti ar kausu iekraut
kravaskastē.
Līdz 15.maijam lauksaimniekiem par
plēvjusavākšanujāsazināsar«ZAAO»spe
ciālistiempatālruni26132288 vai 64281250
unjāpiesakaaizvešana,nosaucotaptuveno
apjomukubikmetros.«ZAAO»pēcpiepra
sījuma izsniedz arī pakalpojuma saņem
šanas apliecinājumu – izziņu par savākto
atkritumuveiduunapjomu.v

«VTUValmiera»turpina
atjaunotautobusuparku
Teksts: Inese Pabērza, SIA «VTU Valmiera» Sabiedrisko attiecību speciāliste

T

urpinotpakāpeniskiatjaunotunmoder
nizētautoparku,SIA«VTUValmiera»iegādā
jusiestrīslietotus«VanHool915SH2»markas
autobusus, kas katrs aprīkots ar 49 pasažieru
sēdvietām.
Latvijas ceļos jau pārbaudītie «Van Hool
915SH2» markas autobusi ir atceļojuši no Nī
derlandes. Viens no jaunajiem autoparka pa
pildinājumiemnodotsValkasAOrīcībāunri
posmaršrutā«ValkaRīga»,betpārējiepaliks
Valmierāunveiksstarppilsētumaršrutus.
««VanHool915SH2»autobusus«VTUValmiera»autobusuvadītājiatzinušikāļotikomfortablus,
ērtus, siltus un Latvijas ceļiem piemērotus, jo jau
pagājušāgadapavasarīviensnočetriemiegādātajiemautobusiembija«VanHool915SH2»markas
transportalīdzeklis.Savukārtrudenīautoparkupapildināja divi «Isuzu» markas autobusi. Viens no
tiem ir ar 29 pasažieru sēdvietām, savukārt otrs
aprīkots ar 31 sēdvietu. Trīs «Van Hool 915SH2»
iepirkšanairšāgadapirmaispapildinājums«VTU
Valmiera» autobusu parkam. Plānojam šogad turpināt lietotu autobusu iegādi,» sacīja SIA «VTU
Valmiera» Transporta daļas direktors Guntis
Kamzols.v

«D

ārzs sirdij un vēderam»
būs 30 stundu teorijas un 15 stun
du praktiskās nodarbības, kā arī
daiļdārzu apskate. Kursa sākums
– 4. aprīlī Latvijas – Igaunijas in
stitūtā.
Diplomēta agronome Sniedze
Ragže stāstīs par augļkopības pa
matiem (augsne, gaisma, siltums,
minerālvielas u.c.), lauka dārzeņ
kopību (saknes, ķirbjaugi, garšaugi u.c.), siltumnīcas
dārzeņiem (tomāti un gurķi), augļkopību (ābeles un
bumbieres,kauleņi,zemenes,avenesu.c.)undaiļdārz
niecību(laukusētasapstādījumi,dekoratīvoauguiz
vēle). Savukārt praktiskajās nodarbībās plānoti darbi
siltumnīcā, augu pavairošana, vainagu veidošana un
ogu kultūras apstrāde. Noslēgumā kursanti jaunas
idejasmeklēs,viesojotiesdaiļdārzosValkasapkārtnē.
Kurssirmaksaspakalpojums.Aicināmpavasariuz
sāktzaļi,ražīgiunskaisti!
Plašāka informācija un pieteikšanās: Latvijas –
Igaunijas institūtā (Valka, Beverīnas 3), tel. 64781193,
29158517;instituts@valka.lv;liilei.blogspot.comv

Valstskultūrkapitālafondaprojektukonkursi

pastu – līdz 8.aprīlim (pasta zīmogs)) VKKF
L
īdz 12.aprīlim pulksten 12.00 (sūtot pa pieņem pieteikumus mērķprogrammas «Na
pastu–līdz8.aprīlim(pastazīmogs))VKKFpie
ņempieteikumusotrajākultūrasprojektukon
kursā Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas,
Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās
mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās
kultūras,Dizainaunarhitektūrasnozarēs.Ie
spējamsiesniegtarīStarpdisciplinārusprojek
tus.
Līdz 12. aprīlim pulksten 12.00 (sūtot pa

Kas Lielā piektdienā dzimis, tas var
garus redzēt.
Lielās piektdienas uz Zaļās ceturt-

dienas naktīs skrien apkārt zīlnieki un
raganas cita lopiem labumu atņemt un
sevim pienu piegādāt.
ai bēdas un asaras nebūtu, tad Lielā
piektdienā ir jāēd auksti vārīti zirņi un
nedrīkst kurt uguni
ielās piektdienas rītā priekš saules
lēkta jāapēd gabaliņš speķa, tad tai vasarā neredzēs čūskas.

L
L

Latviešu tautas ticējums

cionālāsidentitātesveicināšana»konkursā.
Līdz12.aprīlimpulksten12.00(sūtotpapas
tu–līdz8.aprīlim(pastazīmogs))VKKFpie
ņem pieteikumus mērķprogrammas «Muzeju
nozaresattīstībasprogramma»konkursā.
VKKF padome izskata Radošo braucienu
programmaspieteikumuskonkursanolikumā
noteiktajākārtībā.
Vairākinformācijawww.kkf.lvv
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Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja aicina bērnus un jaun
iešus uz nodarbībām radošajās darbnīcās
• 2.aprīlis – dekoratīvais šķīvis «papjēmašē tehnikā»
• 3.aprīlis – dekoratīvais šķīvis «papjēmašē tehnikā»
• 8.aprīlis – dekoratīvais šķīvis «papjē mašē tehnikā»
• 9. – 10.aprīlis – «Akvārijs» (origami, telpiskais dekors).

«Otrās Lieldienas» 1.aprīlī Lugažu
laukumā no plkst. 10:30

Ziemai lēnām atkāpjoties, ga
rās, tumšās naktis kļūst īsākas, līdz

beidzot diena ir pastiepusies tikpat
gara kā nakts. Tad klāt ir Lieldienu
laiks. Pēc svētkiem dienas jau būs
garākas par naktīm un turpinās
augt līdz pat Jāņiem.
Agrāk Lieldienas svinētas trīs
vai pat visas četras dienas. Ļaudis
savu prieku par atnākošo pavasa
ri, gaismas un dzīvības uzvaru pār
tumsu, izteica un apliecināja Liel
dienu pasākumos. Latvieši ticēja,
ka veicot ar olām Lieldienu izda
rības, dzīvības spēks, kas tām pie

mīt, pāriet uz cilvēkiem un dzīv
niekiem. Olas krāsoja ar dabiskām
krāsvielām - lapām, mizām, putrai
miem. Krāsas pārsvarā bija dzelte
nīgas, brūnganas, zaļganas.
Tāpēc arī mēs atzīmēsim OT
RĀS LIELDIENAS Lugažu lau
kumā. Jau no plkst. 10:30 darbosi
mies radošajās darbnīcās, spēlēsim
spēles un rotaļas, notiks arī «Dullā
desmitnieka» jautrās sacensības, un
protams, olu ripināšana. Aicinām
līdzi paņemt Lieldienās vēl neapēs
tās olas! Gaidīsim arī Tevi! v
Valkas pilsētas kultūras nams

Valkas pilsētas
kultūras namā

Lugas «Trakās
šķēres» izrāde

Piektdien, 26.aprīlī 19.00 Val

kas pilsētas kultūras namā būs
skatāma Pola Portnera lugas «Tra
kās šķēres» izrāde «Domino teāt
ra» sniegumā.
Pola Portnera (Paul Portner)
sarakstītā luga «Trakās šķēres»
(«Shear Madness») 1997.gadā tika
iekļauta Ginesa rekordu grāmatā
kā pasaulē visilgāk spēlētā krimi
nālkomēdija, kas ASV tiek izrādīta
jau kopš 1976.gada un visā pasaulē
spēlēta vairāk nekā 50 000 reižu.
Latvijā izrādi skatītājiem piedā
vā «Domino teātris», kas ir jau par
leģendārām kļuvušo izrāžu «Kailie
brieži», «Sekss un Grēkpilsēta» un
«Parīze-Dakāra» veidotājs.
«Trakās šķēres» ir interaktīvā
kriminālkomēdija, kurā par dalīb
nieku kļūst ikviens tās apmeklē
tājs. Tas nozīmē, ka ik reizi izrādei
ir cits atrisinājums un fināls, kuru
iepriekš nezina pat tās aktieri - Jā
nis Jarāns, Jānis Kirmuška, San
ta Didžus, Laila Kirmuška, Gints
Grāvelis, Jūlija Ļaha, Ineta Radčen
ko un Artūrs Putniņš.
Kriminālkomēdijas darbība no
rit frizētavā, kurai līdzās ir notiku
si nežēlīga slepkavība – nogalinā
ta pasaulē slavenā pianiste Irēna
Mālere. Kurš to paveicis? Uz fri
zētavu atnākušais ciparu pasau
lē dzīvojošais antikvārs Eduards

Krāmkalns? Zaglīgā deputāta Kir
šbauma sieva Lauma? Vīriešu mī
las alkstošais frizētavas īpašnieks
«Alesandro» Krūklis? Viņa šar
manti pavedinošā friziere Brigita
Rozīte? Bet varbūt – kriminālpo
licijas kapteinis Valdis Stabiņš un
policijas leitnants Bērziņš? Kurš ir
īstais slepkava – to nezin ne aktieri,
ne režisors un, protams, arī skatītā
ji. Izmeklēšana notiek uz skatuves,
skatītāju acu priekšā. Tikt skaidrī
bā palīdzēs skatītāji, kuru viedokļi
tiks ņemti vērā izmeklēšanas gaitā.
Uzvedums ir unikāls, jo tā beigas
nav sarakstījis dramaturgs. «Tra
kās šķēres» var skatīties vairākas
reizes – emocijas un sajūtas vien
mēr būs dažādas, jo izrādes fināls
ir atkarīgs no apstākļiem, kādi iz
vērtīsies uz skatuves izmeklēšanas
gaitā. Bet nemainīgi un neatkarīgi
no atrisinājuma izrāde ir pilna ar
asprātīgiem jokiem un paradok
sālām situācijām. Emocijām un
spriedzes bagātā kriminālkomēdi
ja «Trakās šķēres» jums garantēs
lielisku noskaņojumu!
Biļešu cenas- 3/4/5 un 6 lati.
Tās nop ērk am as kult ūras na
mā pie dež ur ant a katr u darb a
dien u no plkst.9.00 līdz 20.00 un
www.biles up arad iz e.lv v
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Pavasarakāzu«akcija»Valkas
novadadzimtsarakstunodaļā!
Teksts: Māra Zeltiņa, Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

P

ērnValkasnovadaDzimtsarakstu
nodaļapirmoreizirīkoja«akciju»–par
godu Starptautiskajai ģimenes dienai
BEZMAKSAS SVINĪGO LAULĪBU
CEREMONIJU PAVASARĪ. Jaunajiem
pāriem nebija jāmaksā par svinīgo ce
remoniju,bettikaivalstsnodevapie
cilati,unšībezmaksaslaulību«akcija»
bijaparedzētapāriem,kurinevēlasvai
nevaratļautiesrīkotlielaskāzasardau
dziem viesiem, bet savu svinīgo brīdi
grib pavadīt tikai ar saviem vedējiem
unvistuvākajiemcilvēkiem.Paršopasākumusaņēmāmlabasatsauk
smes,tādēļplānojamtādurīkotarīšogad–18.maijā.
Turpināmgaidītganjaunasģimenītesaresošiemvaigaidāmiemma
zuļiem,ganarīpārus,kurikopānodzīvojušidaudzusgadusunkuriem
jāsakārtotikaiattiecībujuridiskādaļa.

PIETEIKŠANĀS
LAULĪBU REĢISTRĀCIJAI LĪDZ 17.APRĪLIM! v

Iracugaismaunvārdugaisma,
Irdvēselesgaišaissiltums
(G.Micāne)

Aizvadīti mūžībā

(Laikā no 25.02.2013. –
18.03.2013. Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta miršana)

Irina Lūse  
(dz.1951.)
Dace Igaune 
(dz.1943.)
Gunārs Jankevics
(dz.1941.)
Jānis Vītols 
(dz.1935.)
Biruta Letļane
(dz.1929.)
Aleksandra Vladimirova(dz.1928.)

Laikļūtuparveiksmīgucilvēku
nepavisamnavvajadzīgs
raudzītiesuzdzīvi
kāuzceļojumu.Labākuzlūkot
katrudienukābrīnišķu
Dievadāvanu.
(OgsMandino)
Laikā no 25.02.2013.
līdz 18.03.2013.
Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēta

2 bērnu dzimšana:
Ronalds un Krišjānis.

S

veicam ģimenes ar
dzīvē nozīmīgo notikumu!

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

Valkas novada dome

Valkas novada dome

Klusās nedēļas un Lieldienu
dievkalpojumi Valkas novadā
ValkasLugažu baznīcā

28.martā plkst. 18.00 ZaļāsCeturtdienasdievkalpojums.
29.martā no plkst. 10.00 atvērtabaznīca,tiekatskaņotaJohanaSe
bastiānaBaha«Jāņapasija».
30.martā plkst. 23.30 naktsvigīlijs.
31.martā plkst. 10.00 Lieldienudievkalpojums,plkst.11.00 koncerts:
solisteIngaŠļubovska,Ziemeļlatvijaskameransamblis«Livonija».

Ērģemes baznīcā

31.martā plkst.12.30 Lieldienudievkalpojums.

Kārķu baznīcā

29.martā no plkst. 16.00 atvērtabaznīca,tiekatskaņotaJohanaSe
bastiānaBaha«Jāņapasija»,plkst. 18.00 MārītesunĢirtaKalniņu
atmiņustāstījumsparceļojumu«PaJēzuspēdām».
31.martā plkst. 14.30 Lieldienudievkalpojums.

Vijciema baznīcā

31.martā plkst. 14.00 Lieldienudievkalpojums.

Laikslabākonotevispaņem–
Jaukļūstirāmāksdažubrīd,
Unvajagnešaubīgiizlemt–
Kodarīttagad,atstātrīt?
(G.Micāne)

Ērģemes pagastā

Māru Jurševsku02.04.,Birutu Vīksni05.04.,Silviju Beļajevu11.04.,
Eduardu Kronbergu 18.04., Jāni Lečmani 19.04., Astru Matisāni
28.04.,Gunu Tuču30.04.

Kārķu pagastā

Vairu Dūdelīti 05.04., Ludmilu Kūmiņu 05.04., Gaļinu Garozu
17.04.,Ainu Kalniņu 20.04.

Valkas pagastā

Anatoliju Jakoviņiču 11.04., Vladimiru Boikovu 21.04., Geļu
Pētersoni22.04.,Alekseju Britanovu23.04.,Āriju Vorpuli24.04.,An
toniju Vorobjovu27.04.,Viju Kazaku29.04.,Zinaidu Sitovu30.04.

Vijciema pagastā

Rūtu Brasli03.04.,Georgiju Sikoru11.04.

Zvārtavas pagastā

Māri Ustupu 07.04., Imantu Dzedoni 13.04., Ilgu Zubovu 23.04.,
Ziedoni Birģeli30.04.

Valkas pilsētā

Ivaru Vērzemnieku01.04.,Gitu Karisu01.04.,Māru Āboliņu02.04.,
Ainu Šauju 02.04.,Pēteri Gudrinieku03.04.,Aldi Putniņu03.04.,
Modri Kalēju04.04.,Sergeju Nikolajenoku04.04.,Inesi Kizjakinu
05.04., Ingrīdu Muižnieci 05.04., Māri Kalniņu 06.04., Mihailu
Kudrjašovu 08.04., Ilgu Noormeti 08.04., Dzintru Straumi 09.04.,
Guntu Zunti09.04.,Andri Dzeni09.04.,Aldu Valtiņu11.04.,Ana
toliju Petrovu12.04.,Viktoru Oļeiņiku13.04.,Lidiju Kari13.04.,
Guntu Airi14.04.,Valdi Lucu14.04.,Ene Ukraintshuk14.04.,Lil
itu Andrejevu14.04.,Igoru Gromovu14.04.,Māri Laursonu15.04.,
Františku Langi 15.04., Danuti Podiņu 16.04., Alfrēdu Bratkusu
16.04.,Arni Ārgali18.04.,Daci Krūmiņu18.04.,Kārli Sīku18.04.,
Lilitu Kreicbergu 19.04., Aiju Cimdiņu 19.04., Vēsmu Fiļipovu
19.04.,Grigoriju Teļatņiku19.04.,Dagniju Dragoni20.04.,Ausmu
Ķiri20.04.,Ināru Matisoni21.04.,Juzefu Leškoviču23.04.,Ēvaldu
Pieli24.04.,Anatoliju Vralovu24.04.,Ritu Puķīti25.04.,Dainu
Kaņepi26.04.,Antoniju Hrščanoviču26.04.,Valdi Svīķeri 26.04.,Au
gustu Vīlisteru26.04.,Astrīdu Janci26.04.,Tamāru Levicku27.04.,
Oļegu Ņikiforovu27.04.,Viktoru Matvejevu27.04.,Guntu Boriso
vu27.04.,Marutu Gleizdāni28.04.,Guntu Jundzi28.04.,Aleksan
dru Volginu28.04.,Andreju Kašu28.04.,Zitu Alksni29.04.,Ināru
Maļcevu29.04.,Svetlanu Patrajevu30.04.,Māri Pandalonu30.04.,
Tamāru Vējiņu30.04.,Kārli Kārkliņu30.04.
Valkas novada dome
(Sveicamnovadaiedzīvotājus«apaļās»un«pusapaļās»jubilejās,sākotno
50gadiem.Sveicamarīvisuspārējosjubilārus!)

Kad Lieldienas

rītā saule pacēlusies kādu asi virs
apvārkšņa, tad
viņa šūpojoties trīs
reizes uz vienu,
uz otru pusi, no
kā cēlusies ieraša
Lieldienās
šūpoties. Puiši
allaž mēdz Lieldienās meitas jo
augsti izšūpot,
par ko tie atkal kā
atalgojumu saņem
skaisti krāsotas
olas.
Latviešu tautas ticējums

Valkas novadā
viss notiek

Valkas novada afišu stabs

Kultūras pasākumi
Valkas pilsētā

tu konkursi «Cālis 2013» un «Visi
putni skaisti dzied 2013». Abos
konkursos aicinām pieteikties ma
zos dziedātājus no Valkas novada
(dalībnieku skaits nav ierobežots).
Dalības maksa konkursos: Ls 1 .
• 27.aprīlī plkst. 18.00 kultūras
nama  lielajā zālē ar burvīgu oper
mūzikas programmu uzstāsies vai
-rāku starptautisku konkursu lau
reāte, operdziedātāja Sonora Vaice,
pie klavierēm Normunds Vaicis.
Biļešu cenas: Ls 5, 4, 3, 2.
• No 15.līdz 30.aprīlim Valkas
kultūras nama pirmā stāva izstā
žu telpā bērnu zīmējumu izstāde
«MANS SUPERVARONIS».
Informāciju par kultūras na
ma pasākumiem var atrast www.
draugiem.lv/valkaskulturasnams

Biļetes uz pasākumiem iepriek
špārdošanā var iegādāties Valkas
• 28.martā plkst. 19.00 kultūras pilsētas kultūras namā pie de
namā Neatkarīgā teātra TT komē žuranta/kasiera katru darba die
dija «Daudz laimes ikdienā».
nu no plkst.8.00 līdz 15.00 un no
• 30.martā plkst. 21.00 radoša plkst.16.00 līdz 20.00.
jā telpā «309.kabinets» – koncertē
viena no pazīstamākajām indīroka
J.Cimzes Valkas
grupām «Bērnības milicija». Ieeja –
mūzikas skolā
Ls 1,5.
• 1.aprīlī plkst. 10.30 Lugažu lau • 2.aprīlī plkst. 13.00 XXXIV Cimkumā – pasākums «Otrajās Liel zes Mūzikas dienas,   Starptautis
dienās» – radošās darbnīcas, spē kais Ziemeļlatvijas un Dienvid
les, rotaļas, draudzīga sacenšanās. igaunijas instrumentālo duetu fesLūdzam ņemt līdzi krāsotu olu!
tivāls. Ieeja – ziedojums Cimzes
• 2.aprīlī plkst. 14.00 kultūras na dienu pasākumiem.
ma lielajā zālē Latvijas Leļļu teātra • 4.aprīlī plkst. 17.30 XXXIV Cim
izrāde «Divas Lotiņas» pēc Ērika zes Mūzikas dienas, Austriešu mū
Kestnera grāmatas motīviem. Ieeja zikas pēcpusdiena. Ieeja – ziedo
– bez maksas.
jums Cimzes dienu pasākumiem.
• 5.aprīlī plkst. 18.00 kultūras na- • 13.aprīlī J.Cimzes Valkas mūzi
ma lielajā zālē – XXXIV Cimzes kas skolā konkursa «Latvijas gada
Mūzikas dienas, Valsts Akadēmis ģitārists 2013» Vidzemes reģiona
kā kora «Latvija» koncerts. Ieeja – kārta.
ziedojums Cimzes dienu pasāku
Valkas-Lugažu
miem.
ev.lut. baznīcā
• 6.aprīlī plkst. 17.00 kultūras nama lielajā zālē Valkas un Valgas ama • 31.martā plkst. 10.00 Lieldienu
tiermākslas kolektīvu draudzības dievkalpojums.
koncerts. Ieeja – bez maksas. Plkst. • 31.martā plkst. 11.00 XXXIV Cim20.00 – balle, spēlēs grupa «Alian zes Mūzikas dienas,  LNO solistes
se». Ieejas maksa ballē – Ls 1,50. Uz Ingas Šļubovskas un Ziemeļlatvi
balli līdzi var ņemt «groziņu».
jas kameransambļa «LIVONIJA»
• 12.aprīlī plkst. 19.00 kamer koncerts. Ieeja – ziedojums Cimzes
zālē Valkas pilsētas teātra izrāde-  dienu pasākumiem.
K.Dragunska «Edīte Piafa. Mans
Valkas novadleģionārs». Ieeja - Ls 2.
pētniecības
muzejā
• 15.aprīlī plkst. 16.00 kultūras
nama lielajā zālē SIA «Valmieras ki • 6.aprīlī plkst.15.00 Valkas novada
nostudija» izrāde bērniem «Super mākslinieku darbu izstādes «Stils.
varonis Augustiņš». Ieeja – Ls 1.
Starp īstenību un mākslu…» atklā
• 19.aprīlī plkst. 18.00 kultūras šana. Izstāde atvērta līdz 5.maijam
nama mazajā zālē – satikšanās, sa • 11.aprīlī plkst. 18.00 pasākums
dziedāšanās un sarunu pasākums «Neklātienes ceļojums uz Portugā
«Tējas vakari svecīšu gaismā…». li»: iespaidos dalās Anna un Laimo
Lietuviešu dzejas lasījumi. Ieeja – nis Dreimaņi. Ieeja – bez maksas.
bez maksas.
Valkas novada
• 19.aprīlī plkst. 20.00 kultūras
nama lielajā zālē grupas «Prāta
Centrālajā bibliotēkā
Vētra» koncertfilma «Vēl viena klu
sā daba». Ielūgumus uz bezmaksas • 24.aprīlī plkst.18.00 – literārs
seansu Valkā var izdrukāt www.e- vakars bibliotēku nedēļas ietvaros
kase.lv sadaļā «Biļetes» vai saņemt «Puspajokam par dzīvi». Piedalās
kultūras namā pie dežuranta.
skolotāja Tamāra Elziņa un smil
• 20.aprīlī plkst. 14.00 kultūras tenietes: dzejniece Gunta Drone,
nama lielajā zālē   lietuviešu cirka floriste, dzejniece Smaida Maskina
«Sollaris» izrāde. Ieeja – Ls 2,50.
un Rasma Kazēka ar darbiem, kas
• 26.aprīlī plkst. 19.00 kultūras noformēti kvilinga tehnikā. Ieeja –
nama lielajā zālē  «Domino teātris» bez maksas.
piedāvā emocijām un spriedzes • No 26.aprīļa līdz 10.maijam
bagāto kriminālkomēdiju «Trakās – izstāde «30.aprīlī čehu žurnālis
šķēres». Biļešu cenas – Ls 6, 5, 4, 3. tam, humoristam un satīriķim Ja
• 27.aprīlī plkst. 13.00 kultūras roslavam Hašekam – 130».
nama lielajā zālē mazo vokālis
Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

• No 2. līdz 12.aprīlim literatū
ras izstāde veltīta Starptautiskajai
bērnu grāmatu dienai un pasaku
meistaram Hansam Kristiānam
Andersenam.
• No 22. līdz 27.aprīlim Bibliotē
ku nedēļa «Mantojuma sardzē».
Skolēni aicināti piedalīties bibli
otēkas veidotajā uzdevumu labi
rintā.
• No 22. līdz 30.aprīlim – izstāde
«Visi putni skaisti dzied».

Sporta pasākumi
• 30.martā Valkas novada BJSS –
Lieldienu balvas izcīņa šahā.
• 1.aprīlī plkst. 12.00 pie Valkas
kultūras nama «Lieldienu zaķa»
skrējiens – pārgājiens.
• 6.aprīlī plkst. 9.00 Valkas ģim
nāzijas sporta hallē Valkas novada
čempionāts badmintonā.
• 6.aprīlī plkst. 11.00 Valkas ģim
nāzijas sporta hallē Valkas novada
čempionāts šautriņu mešanā.
• 13.aprīlī Valkas ģimnāzijas
sporta hallē atklātās skolēnu spor
ta spēles florbolā.
• 18.aprīlī no plkst. 15.00 līdz
18.30 mežā pie Valkas brīvdabas
estrādes Valkas novada skriešanas
seriāla «Optimists» I kārta.
• 20. – 21.aprīlī Valkas ģimnāzijas
sporta hallē Valkas novada 2013.
gada atklātais čempionāts volejbo
lā vīriešiem.
• 20. – 21.aprīlī Valkas šaha klubā
Valkas novada čempionāts šahā.
• 23.aprīlī pie Koklētāja Valkas
novada BJSS pavasara kross.
• 25.aprīlī no plkst.15.00 līdz
18.30 mežā pie Valkas brīvdabas
estrādes Valkas novada skriešanas
seriāla «Optimists» II kārta.
• 27.aprīlī Valkas novada BJSS
«Lāčplēša» šahs kausa izcīņa.

Gadatirgi
25., 26.un 27.aprīlī Valkas pilsētā
gadatirgus

Ērģemes pagastā
• No 28.marta līdz 10.aprīlim
Turnas tautas nama mazajā zālē
Ērģemes pagasta iedzīvotāju va
ļasprieku izstāde.
• 30.martā plkst. 12.00 Lieldienu
zaķu skrējiens, plkst. 19.00 Turnas
tautas namā Zvārtavas pagasta ama
tierteātra izrāde «Kad gailis dzied»,
pēc tam balle kopā ar grupu «Blēži».
• 10.aprīlī plkst. 11.00 Turnas tau
tas namā tikšanās ar Valkas novada dzejniekiem un Valda Rogaiņa
dziesmu koncerts «Tici sev».
• 12.aprīlī plkst. 20.00 Turnas tau
tas namā Smiltenes novada Brantu
pagasta amatierteātra «Sandals» izrāde «Ak, sievietes, sievietes...».
• 27.aprīlī plkst. 19.00 Turnas
tautas namā mūsdienu deju grupu
salidojums-koncerts «Deju virpu
lis 2», pēc tam balle kopā ar grupu
«Rolise».

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

Kārķu pagastā
• 30.martā plkst. 15.00 tautas na
mā Zvārtavas pagasta amatierteāt
ra izrāde «Kad gailis dzied».
• 6.aprīlī plkst. 11.00 tautas namā
galda spēļu turnīra noslēgums.
• 7. aprīlī plkst. 8.00 tautas namā
zolītes čempionāts.
• 13. aprīlī plkst. 19.00 tautas na
mā koncerts «Dziesma manai pa
audzei», pasākumu vada Mārtiņš
Ruskis, plkst. 22.00 balle. Dziedā
tājus lūdzam pieteikties līdz 5. ap
rīlim (m.t. 26365892 – Dace).
• 18.aprīlī plkst. 16.00 tautas namā
biedrības «Ugunspuķe » pasākums.

Saieta namā
«Lugažu muiža»
• 19.aprīlī plkst. 19.00 Ksenijas
Dragunskas «Edīte Piafa. Mans
leģionārs» Valkas pilsētas teātris.
Ieejas maksa – Ls 1, pensionāriem
un studentiem Ls 0,50.

Vijciema pagastā
• 6.aprīlī plkst. 16.00 Vijciema
pamatskolas zālē Vijas vārdadie
nas svinības.
• No 9. līdz 12.aprīlim Vijciema
pamatskolā rokdarbu izstāde «Vi
jas raksti».
Laipni aicināti dažādu tehniku
autori darbus iesniegt izstādei līdz
8.aprīlim Anitai Lotiņai.
• 13.apr īlī plkst. 19.00 Vijciema
pamatskolas zālē Vijciema ama
tierteātra pirmizrāde Pauls Put
niņš «Debešķīgā tikšanās sievietī
bā». Izrādē piedalās: Jana Matuka,
Aigars Matuks, Alise Matuka, Aī
da Vītola, Baiba Šaicāne, Māris Šai
cāns. Režisors Valdis Šaicāns.
• 20.aprīlī plkst. 11.00 Vijciema
pamatskolas zālē muzikāls pasā
kums «Vijciema cālis 2013». Pieda
lās pirmsskolas vecuma bērni.

Zvārtavas pagastā
• 5.aprīlī plkst. 19.00 Mierkalna
tautas namā   Grundzāles pagasta
amatierteātris «Cik jaudas» aicina
uz izrādi «Gaidāmais laiks jeb zel
ta laiki «Žagaros»».
• No 8. līdz 22.aprīlim Luturskolā,
bibliotēkā kolekcionāres Elgas Rā
cenes gulbīšu izstāde.
• 11.aprīlī plkst. 17.00 Lutursko
lā tikšanās ar Valkas novada lite
rātiem. Skolēnu literārais fantāziju
konkurss «Kas būtu, ja nauda pa
zustu».
• 27.aprīlī plkst. 19.00 Mierkal
nā Vijciema teātra P.Putniņa lugas
«Debešķīgā tikšanās sievietībā» iz
rāde, plkst.22.oo balle
• 28.aprīlī plkst.10.00 zolītes tur
nīrs Luturskolā. v
• 30.aprīlī Stilīgo tērpu skrējiens
apkārt ciematam.
• Līdz 30.aprīlim bibliotēkā iz
stāde «Pavasaris Dārzā». v
LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

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

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»

