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Sākas pieteikšanās

14.Lielajam Valkas – Valgas

labdarības robežtirgum

Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ievilkt gaisu krūtīs pa īstam,

lai plīst
miekli un pumpuri,
n saule starp mākoņiem
baltiem!
alūgt no pūpola visu, ko
palūgt drīkst –
eselību un spēku, un ticību
gada gaitai.
Anita Anitīna
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S aulainas

un svētīgas
Lieldienas!

Valkas novada dome

S

estdien, 26.martā plkst. 16.00
Valkas pilsētas kultūras namā
notiks koncerts «Dziesma pavasarim».
Tajā piedalīsies kamerkoris «Konvents» (Rīga), Valkas novada sieviešu
koris «Ziemeļstīga», Valkas vīru vokālais ansamblis «Lai skan!», Saieta
nama «Lugažu muiža» vokālais
ansamblis «Atbalss» un Zvārtavas
sieviešu ansamblis. Ieeja – bez maksas. 

Š

onedēļ sākusies pieteikšanās
14.Lielajam Valkas – Valgas
labdarības robežtirgum, informē tirgus organizatori. Tirgošanās šogad
notiks 7. – 8.maijā Valkā un Valgā
pie Rīgas ielas Robežpunkta.
Tūrisma informācijas biroja vadītājs
Madars Lāns aicina tirgotājus pieteikt
vietu tirgū savlaicīgi: «Šogad ir ieviesta
elektroniska reģistrācija ar konkrētas
tirdzniecības vietas rezervāciju un
priekšapmaksu. Pirms reģistrācijas lūdzam izlasīt tirgus nolikumu un neskaidrību gadījumā jautāt papildus
informāciju tūrisma biroja darbiniekiem». Ar robežtirgus nolikumu iespējams iepazīties Valkas novada mājaslapā www.valka.lv sadaļā Kultūra/
Lielākie pasākumi/ Robežtirgus.
Veicot priekšapmaksu, par tirdzniecību ar rūpniecības, saimniecības un plaša
patēriņa pārtikas precēm, kā arī ar zemnieku un individuālo ražotāju pašu ražotām pārtikas precēm un atspirdzinošiem bezalkoholiskiem dzērieniem, saldējumu vai cukura vati mērķa ziedojums
vienai dienai būs 15 eiro par vienu vietu.
Par divām dienām būs jāmaksā 20 eiro.
Tāds pats mērķa ziedojums būs arī
par tirdzniecību ar stādiem, dārzeņiem,
grieztiem ziediem, dārzniecību saistītām
precēm, ar dzīvniekiem saistīta inventāra
un barības pārdošanu, kā arī par tirdzniecību automašīnām un to saistīto inventāru un par reklāmu ar skaistumkopšanas un ārstniecības līdzekļiem.
Pasākuma dienā maksa par vienu vietu
un vienu dienu būs 25 eiro, bet par divām dienām – 30 eiro.
Savukārt par tirdzniecību ar daiļamatniecības un amatniecības izstrādājumiem, presi, iespieddarbiem priekšapmaksa par vienu vietu būs 10 eiro
dienā un 15 eiro par divām dienām. Tikpat jāmaksā būs tūrisma informācijas/
pakalpojumu sniedzējiem un par dažāda
veida atrakciju izvietošanu. Apmaksa
pa-sākuma dienā – 20 eiro par vietu par
vienu dienu un 25 eiro par vienu vietu
par divām dienām.
Par partijas reklāmas stenda, telts vai
cita veida vizuālās reklāmas izvietošanu
būs jāmaksā 30 eiro dienā. Lielajiem alus

tirgotājiem izmaksas par tirdzniecības vietu būs 50 eiro, bet mazajām
vīna un alus darītavām, kā arī mājražotājiem – 20 eiro dienā.
Viena tirdzniecības vieta, tāpat kā pērn, būs 3x3 metri. Būs arī
iespēja piemērot 50% atlaidi no tirdzniecības vietas maksas maznodrošinātām personām ar nelielu individuālo izstrādājumu daudzumu.
Šogad visu par tirdzniecības vietām iekasēto maksu plānots izlietot
apstiprinātajam mērķim – Valkas/Valgas skulptūras izgatavošanai
un uzstādīšanai uz Latvijas - Igaunijas robežas starp Rīgas un Raiņa
ielām.
Savukārt iepriekšējā gadatirgū saziedotie līdzekļi tiks novirzīti
unikālu šūpoļu uzstādīšanai, kuras plānots uzstādīt rekonstruētajā
Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijā. Šobrīd norisinās
starptautisks arhitektūras konkurss «Valgas – Valkas dvīņu pilsētas
centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija». Tā rezultāti tiks paziņoti
līdz 2016.gada 10.jūnijam. Centra rekonstrukciju plānots pabeigt
līdz 2017.gada beigām. 

Notiks ikgadējais skriešanas un nūjošanas
pasākums «Lieldienu zaķis 2016»!»

Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada domes
Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītāja

P

ar tradīciju kļuvušais skrējiens – pārgājiens «Lieldienu zaķis 2016» šogad, kā ierasts, notiks Otrajās Lieldienās, 28.martā pie
Valkas pilsētas kultūras nama.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 11.00, starts

plkst. 12.00. Aicināti piedalīties visu vecumu Valkas novada un arī citu novadu iedzīvotāji! Īpaši
aicināti nūjotāji, kuri ierasto skriešanas distanci
varēs izbaudīt nūjojot. Distances garums – 3, 3 km.
Būs arī bērnu skrējiens apkārt Lugažu laukumam līdz 6 gadu vecumam, distances garums –
600 m. Starts tiks dots neilgi pēc lielās distances
starta. Visi bērni, kuri ﬁnišēs, saņems mazas, sal-

das pārsteiguma balvas.
Kā ierasts, ar īpašām pārsteiguma balvām tiks
apbalvoti dalībnieki par oriģinālākajiem tērpiem
(1 sieviete vai meitene un 1 vīrietis vai zēns), kā
arī lielākie darba kolektīvi. Dalības maksa: viena
krāsota Lieldienu ola!
Sīkāka informācija sacensību nolikumā:
www.valka.lv, sadaļā sports. 
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Raimonda Paula jaunā koncertprogramma
KRĀSU BALĀDE
V

alkas pilsētas kultūras namā 24.aprīlī plkst. 16.00
Raimonda Paula jaunā koncertprogramma KRĀSU BALĀDE ar Jāņa
Petera jaunāko dzeju. Tā radīta
pēdējā gada laikā, veidota kā literāri muzikāls vakars. Latviešu
populārās mūzikas autora un pianista Raimonda Paula dziesmas un
melodijas ir atpazīstamas ne tikai
Latvijā, bet tālu aiz tās robežām.
Viņa mūzika skanējusi neskaitāmās valstīs, visprestižākajās koncertzālēs, un tas noticis, pateicoties
galvenokārt komponista unikālajām
melodiķa dotībām. Izcilā komponista
un mūziķa biogrāﬁja jau kopš 1956.
gada saistās ar skatuves dzīvi, neskaitāmiem koncertiem un sadarbību ar virkni dažādiem izpildītājiem. 2016.gadā, kas ir Maestro Jubilejas gads, tika radīta jauna koncertprogramma, kas balstās uz Raimonda Paula laikabiedra, tuva
drauga un populāra dzejnieka Jāņa
Petera dzeju.
Iepriekš Raimondam Paulam sa-

darbībā ar Jāni Peteru tapuši arī
lielformāta darbi – mūzika izrādei
«Šerloks Holms» (1980.g.), cikls «Māsa Kerija» (1979.g.) un daudz citu
atpazīstamu skaņdarbu. Jaunā koncertprogramma KRĀSU BALĀDE
apvieno divu izcilu personību –
komponista un dzejnieka līdz šim
nedzirdētu un nepublicētu daiļradi
– 15 jaunradīti skaņdarbi ar Jāņa Petera dzeju, tādējādi jaunā koncertprogramma ir pirmatskaņojums.
Programmā iekļautas dziesmas, kas
rakstītas un iestudētas ar dramaturģisku ievirzi, ar mērķi radot Maestro
un Jāņa Petera muzikālu vizītkarti,
kas raksturo abu autoru profesionālo būtību laika ritumā. Koncertprogramma iecerēta īpaši intīmā un
nostaļģiskā gaisotnē, to izpildīs Raimonds Pauls – klavieres un Zigfrīds
Muktupāvels – balss partijas un
dzejas lasījumi.
Jaunradītajai koncertprogrammai
tiks izdots mūzikas ieraksts CD.
Biļešu cena: EUR 10; 12; 15; 20.
Biļetes iegādājamas Valkas kultūras
nama kasē. 

37.Cimzes mūzikas dienas

Teksts: Līga Veinberga, J.Cimzes Valkas
Mūzikas skolas direktore

J

āņa Cimzes Valkas Mūzikas
skola 2016.gada janvārī Valsts
kultūrkapitāla fondam iesniedza
projektu «Rosinoša kultūrvide un
profesionālās mūzikas pieejamība
kā vienota platforma kvalitatīvas
kultūrvides nodrošināšanai Vidzemes reģiona sabiedrībā» ar kopējo
ﬁnansējumu 8036 eiro. Pēc iesniegto
projektu izvērtēšanas februāra beigās saņēmām ļoti iepriecinošu ziņu
– mūsu iesniegtais projekts ieguvis
ievērību un ir piešķirti 2000 eiro
muzikālo aktivitāšu veikšanai. Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda
ﬁnansējumam, varam piesaistīt kvalitatīvus mūzikas ekspertus un mūziķus, un spēsim iecerētās muzikālās
aktivitātes veikt augstvērtīgā kvalitātē, kā arī mums būs iespēja baudīt
skaisto un valdzinošo mūzikas pasauli.
Pēc tāmes un nosaukuma precizēšanas, līguma parakstīšanas Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstītais
projekts «37.Cimzes mūzikas dienas» uzsāk savu darbību. Projekta
galvenās aktivitātes, kā jau rāda
nosaukums, saistās ar tradicionālajām Cimzes mūzikas dienām,
šoreiz ar jauniem pasākumiem, kas
notiks pirmo reizi. Valkas kultūras
namā 6.aprīlī visas dienas garumā
sagaidām interesentus no plašas
apkārtnes «Vidzemes mūzikas skolu
skolotāju seminārā», uz to, iepriekš
piesakoties, aicinām arī novada vispārizglītojošo skolu mūzikas skolotājus. Par mūzikas mācīšanas
smalkumiem un pozitīvo pieredzi
dalīsies Dr. art. Valdis Bernhofs.
Pasākumā paredzēts Smiltenes kultūras nama Jauniešu pūtēju orķestra
priekšnesums un kopīga došanās uz
Jāņa Cimzes atdusas vietu.
7. un 8.aprīlī norisināsies Starptautiskais Jāņa Cimzes Jauno talantu festivāls. Festivāla forma konkursa vietā ir tālab, lai vienlaicīgi
saglabātu draudzīgu, veselīgu gaisotni, kā arī piedotu pasākumam
virzošas sacensības garu, saglabājot

vērtēšanas procesu un dodot iespēju
festivāla dalībniekiem iegūt divas –
žūrijas (100 eiro) un skatītāju simpātijas (50 eiro) balvas. Festivāla
koncerti notiks 7.aprīlī plkst. 13.00
un 17.00 Valkas Mūzikas skolā, katrā
uzstāsies 7 dalībnieki, un Noslēguma koncerts Valkas kultūras namā
8.aprīlī plkst. 18.00, kurā uzstāsies
visi festivāla dalībnieki un Ziemeļlatvijas kameransamblis «Livonija». Festivāla dalībnieki ir
priekšatlasi izturējuši 14 jaunie talanti, kas sevi jau ir pierādījuši kā
citu konkursu uzvarētāji: jaunie pianisti, vijolnieki, koklētājas / kankle,
saksofonists un klarnetists no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Tādējādi valcēniešiem tiek piedāvāta iespēja baudīt augstvērtīgus
priekšnesumus. Aicinām visus, kam
tuva mūzika, piedalīties, klausīties
un atdot savu balsi par simpātiskāko
jauno izpildītāju (vēlams līdzi paņemt rakstāmrīku).
9.aprīlī 37.Cimzes mūzikas dienas
noslēgsies ar J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas 70 gadu Ieskaņu koncertu Valkas Mūzikas skolā plkst.
17.00 ar skolas ansambļu, labāko
solistu un bijušo audzēkņu piedalīšanos.
Jubilejas gadā skolu sagaida arī
vizuālas pārmaiņas. Pateicoties novada domes sapratnei un atbalstam,
izremontēsim skolas gaiteņus un
klašu telpas, kas iegūs spožākus un
dzīvespriecīgākus toņus. Vizuāli
pievilcīgāki kļūs informācijas stendi, «apdzīvots» Cimzes krūšutēla
izvietojums. No jauna tiks izveidots
ilglaicīgs, transformējams zāles noformējums. Daļu no iecerētā domājam pagūt līdz Cimzes mūzikas
dienām, pārējie darbi paveicami
vasarā. 

Starptautisks arhitektūras konkurss
«Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra
teritorijas un gājēju ielas koncepcija»
Teksts: Jana Putniņa, Valkas
novada domes Attīstības un
projektu daļas vadītāja

V

alkas novada dome un Valgas pilsētas valde rīko starptautisku arhitektūras konkursu
«Valgas – Valkas dvīņu pilsētas
centra teritorijas un gājēju ielas
koncepcija». Konkursa mērķis ir
atrast labāko un piemērotāko risinājumu kopīgai pilsētas teritorijai abpus Latvijas un Igaunijas
robežai un gājēju ielai.
Abas pašvaldības konkursa rezultātā cer iegūt pilsētas iedzīvotājiem un viesiem patīkamu un
unikālu publisko ārtelpu. Konkursa
rīkotāji sagaida, ka centrālais laukums būs ērti lietojams gan ikdienā,
gan transformējams lielākiem pasākumiem kā, piemēram, Robežtirgus, pilsētas svētki un citi. Ar
gājēju ielas palīdzību ir mērķis ﬁziski savienot Lugažu baznīcu Valkas pilsētas centrā un Jāņa baznīcu
Valgas pilsētas centrā, jo šobrīd tās
ir ievērojamas vizuālās dominantes,
taču starp tām ir ﬁziskas barjeras.
Gan centrālā laukuma, gan gājēju
ielas telpas būtu jārada tādas, lai tās
būtu piemērotas mazās uzņēmējdarbības attīstībai un veicinātu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu
ārpus mājas, tādējādi veicinot socializēšanos un atgriežot dzīvīgumu pilsētas centrā. Konkurss tiek
rīkots Igaunijas – Latvijas pārro-

bežu sadarbības programmas 2014.
– 2020. projekta «Valgas – Valkas
Dvīņu pilsētas centra attīstība» ietvaros.
Konkurss norisinās no 2016.gada
22.februāra līdz 2016.gada 18.maijam. Konkursa rezultāti tiks paziņoti
līdz 2016.gada 10.jūnijam. Kopējais
konkursa balvu fonds ir 20 000 €.
Konkurss tiek rīkots saskaņā ar
Igaunijas Republikas likumdošanu
un izsludināts https://riigihanked.
riik.ee
Konkursa materiālus iespējams
saņemt rakstot novads@valka.lv un
jolanta.krivina@valka.lv. 

Z

elta vērtības
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Sveicam kāzu jubilejās!

Teksts: Zane Brūvere,
Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Š

omēnes, kā ierasts, zelta kāzu
jubilejās sveicām divus
lieliskus pārus – Aivaru un Antoņinu Vīlisterus un Aivaru un
Dzidru Švartes. Pie
pirmā pāra ceļu mērojām uz Kārķiem, bet
pie otrā devāmies uz
Zvārtavu.
Aivars un Antoņina
dzīvo skaistās un omulīgās mājās, kur pāris ir
pavadījis lielāko daļu
mūža. Skatoties uz enerģisko pāri, liekas, ka abi
ir vismaz uz pusi jau- Zelta pāris – Aivars un Dzidra Švartes
nāki, nekā liecina dati
tas, abi aktīvi seko līdzi arī notiabu dokumentos. Kādu laiku pā- kumiem novadā.
ris mitinājies Cēsīs, kur darbs biLieliskas emocijas guvām arī
jis Aivaram, uz Kārķiem pārcē- Zvārtavā, kur sveicām Aivaru un
lušies deviņdesmitajos gados. Dzidru Švartes. Par šo pāri paMājai uztaisījuši remontu un to tiešām var teikt, ka abu liktenis
padarījuši par omulīgu ģimenes bijis zvaigznēs ierakstīts. Aivars
ligzdiņu.
un Dzintra stāsta, ka iepazinušies
Pārim bijušas īstas un lustīgas Mierkalna klubā. Dzidra pati nākāzas – paši un viesi bija tērpušies kusi no Burtniekiem, un tā kā
skaistos tērpos. Iepazinušies Si- uzvārdā bijusi Aumeistare, atguldā, kad Aivars devās eks- sūtīta uz Aumeistariem strādāt.
kursijā, bet Antoņina tolaik die- Kā izrādās – liktenīgi. To, ka abi
nas vadījusi sanatorijā. Tur nācies būs kopā, jau esot jutuši un
ārstēties pēc neveiksmīga kritie- pareģojuši jau Aivara vecāki. Tā
na slēpojot. Taču liktenim bija viņa tēvs, ieraugot jauno meiteni
labpaticies notikumu vērst par bibliotēkā, esot noteicis – «šī būs
labu – abi nodzīvojuši dzīvi sa- mana vedekliņa». Kad Mierkalna
skanīgā laulībā un izaudzinājuši klubā Aivars uzlūdzis Dzidru
krietnus bērnus un mazbērnus. dejot, viņai likās, ka abi pazīstami
Kā stāsta Antoņina, visi bērni jau sen. Cerējušies gadu, bet kāpalīdz saimniecībā, lieliski palīgi zas svinējuši Zvārtavas pilī, toir gan meita un dēls, gan au- reiz – pagastmājā. Dzidra atceras,
džudēls, kurš tagad dzīvo un ka marta mēnesis bijis lietains
strādā Rēzeknē. To, ka ģimenē un auksts, bet kāzu dienā tieši
valda harmoniskas attiecības var spīdējusi saulīte, nākamajā bija
sajust – mājā ir laba atmosfēra un jau lietus. Lielākais prieks abiem
miers. Brīvajā laikā abi ir ie- ir bērni un mazbērni, kuri apciecienījuši klausīties audiogrāma- mo lielisko pāri. Laiks atrodas

Informācija jaundzimušo
bērnu vecākiem

alkas novada domes 2012.
V
gada 23.februāra saistošie
noteikumi Nr.9 «Par materiālo

pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem», nosaka, ka pabalsts tiek
piešķirts vienam no bērna vecākiem un izmaksāts divās daļās
– pirmā daļa tiek piešķirta un izmaksāta pamatojoties uz vecāka
iesniegumu viena mēneša laikā
pēc lēmuma pieņemšanas, bet otra daļa viena mēneša laikā pēc
brīža, kad bērns ir sasniedzis viena gada vecumu. Lēmumu par
pabalsta piešķiršanu pieņem sociālais dienests.
2016.gadā sociālais dienests pirmo reizi ir sācis izmaksāt pabalsta
otro daļu un saskāries ar dažām
problēmām, kuras veiksmīgi varētu atrisināt, ja bērna vecāks vēlreiz uzrakstītu iesniegumu par

pabalsts otrās daļas izmaksu. Situācija ir tāda, ka daži vecāki gada
laikā ir izšķīrušies un vecāks, kurš
saņēma pabalsta pirmo daļu faktiski bērnu vairs neaudzina, daži
vecāki ir mainījuši uzvārdu, ir
mainījušies bankas konti u.c. nianses.
Ņemot vērā iepriekš minēto, sociālais dienests lūdz 2015.gadā dzimušo bērnu vecākiem, kuriem pienākas pabalsta otrā daļa atkārtoti
uzrakstīt iesniegumu par pabalsta
piešķiršanu. Iesniegumu var rakstīt
brīvā formā. Iesniegt Valkas pilsētā
var Dzimtsarakstu nodaļā vai Sociālajā dienestā vai jebkurā Valkas
novada pagasta pārvaldē pie sociālā
darbinieka. Ja iesniedzējam tā ir
ērtāk, var rakstīt uz e-pasta adresi:
sociālais.dienests@valka.lv 

arī dārzam un mājas solim, kā arī
grāmatu lasīšanai.
Novēlam lieliskajiem pāriem
labu veselību, pārticību un tikšanos dimanta kāzās!
P.S. Pagājušajā mēnesī kopā ar
zelta pāriem sveicām Alfonu un Dzintru Putniņus, kuri šogad nosvinēja īpašu – dimanta kāzu jubileju. Pāris ir tik
vitāls, ka patiesi nepateiksi, ka abi kopā pavadījuši
jau 60 gadu.
Tāpēc atkārtoti
sveicam brīnišķīgo pāri dimanta kāzu jubilejā! Te vietā teiciens, ka mīlestība
dara brīnumus! No
visas sirds novēlam
satikšanos atkal briljanta kāzās! Lai stipra
veselība, labklājība un
daudz mūzikas visapkārt! 

Zelta pāris – Aivars un Antoņina Vīlisteri

Dimanta pāris – Alfons un Dzintra Putniņi

Aicinām piedalīties Starptautiskajai
ģimenes dienai veltītajos pasākumos

Teksts: Māra Zeltiņa,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

S

kaistajā maija ziedēšanas laikā pašvaldība nu jau otro gadu rīkos
STARPTAUTISKAJAI ĢIMENES DIENAI
VELTĪTU PASĀKUMU – SUDRABA KAROTĪŠU SVĒTKUS IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ
DZIMUŠAJIEM MŪSU NOVADA BĒRNIEM. Uz pasākumu, kas notiks Valkas
pilsētas Kultūras namā 14.MAIJĀ, aicināsim novada ģimenītes, kuras 2015.gadā
piedzīvojušas brīnišķīgo notikumu – bērniņa piedzimšanu! Būs koncerts, pašvaldības dāvana – sudraba karotīte ar novada ģerboni un bērna vārdiņa gravējumu,
visu 2015.gadā dzimušo bērnu un viņu
vecāku kopbilde un citi pārsteigumi!
14.maijā Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļa par godu Starptautiskajai ģimenes
dienai organizē arī nu jau tradicionālo

BEZMAKSAS SVINĪGO LAULĪBU CEREMONIJU DIENU. Jaunajiem pāriem nebūs jāmaksā par svinīgo ceremoniju, bet
tikai valsts nodeva – EUR 14.00, un šī bezmaksas laulību diena paredzēta pāriem,
kuri nevēlas vai nevar atļauties rīkot lielas kāzas ar daudziem viesiem, bet šo
svinīgo brīdi grib pavadīt tikai ar saviem
vedējiem un vistuvākajiem cilvēkiem. Ceram sagaidīt gan jaunas ģimenītes ar
esošiem vai gaidāmiem mazuļiem, gan
arī pārus, kuri kopā nodzīvojuši daudzus
gadus un kuriem jāsakārto tikai attiecību
juridiskā daļa.
Atgādinu, ka PIETEIKŠANĀS LAULĪBU REĢISTRĀCIJAI – LĪDZ 13.APRĪLIM!
Tuvāka informācija par abiem pasākumiem Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā Beverīnas ielā 3, Valkā, vai pa
tālruņiem 64781556, 64781557. 

Dievkalpojumi Klusajā nedēļā un Lieldienās Valkas Lugažu evaņģēliski luteriskajā draudzē
• Palmu - pūpolu svētdienā 20.martā plkst.
12.00.
• Zaļajā Ceturtdienā 24.martā plkst. 18.00.
• Lielājā Piektdienā 25.martā plkst. 15.00.
• Lieldienu sagaidīšanas naktī 26.martā
plkst. 23.00.
• Kristus augšāmcelšanās svētkos 27.martā plkst. 12.00.
• 20.martā pēc dievkalpojuma Pūpolu

svētdienā ap plkst. 13.30 draudzes namā
uzsāksim iesvētes mācības – pieaugušo un
pusaudžu sagatavošana Kristībai un iesvētībām.
• Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
tiek svinēts svētdienās plkst. 12.00.
• No Pļaujas svētkiem līdz Vasarsvētkiem
dievkalpojuma laikā bērni aicināti darboties Svētdienas skolā.

• Ģimenes dievkalpojums katra mēneša
trešajā svētdienā plkst. 12.00.
• Lūgšanu vakars ar Tezē dziedājumiem
katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 18.00
no Pļaujas svētkiem līdz Vasarsvētkiem.
• Katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 18.00
savā dievnamā aicinām visus ņemt dalību
ekumēniskajā lūgšanu vakarā ar Tezē
dziedājumiem. 
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Valkas novada domē

2016.gada 25.februārī Valkas novada
domes sēdē pieņemtie lēmumi

Iedzīvotāju
ievērībai!
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• Iegādāties pasaku grāmatas «Piena pasaku kamoliņš» EUR 200,00 vērtībā.
• Apstiprināt dalības maksu pasākumam «Neiespējamais skrējiens».
• Apstiprināt Valkas novada Valkas pagasta traktora Belarus 952 (T1850LS) maksas pakalpojumu
izcenojumu.
• Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.5 «Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā». Saistošos noteikumus Nr.5 «Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā» triju darba
dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
• Piedalīties Fonda 1836 vadītajā projektā «Aplido,
apceļo, apmīļo Latviju» plānotajās aktivitātēs. Piedalīties projekta aktivitātēs ar līdzﬁnansējumu
EUR 1836,00, tas ir 2016.gadā līdzﬁnansēt EUR
612,00, 2017.gadā – EUR 612,00 un 2018.gadā – EUR
612,00.
• Slēgt patapinājuma līgumu ar Valkas rajona
Vijciema pagasta l/s tehnikas, mašīnu un citu
darba rīku kopīgās lietošanas kooperatīvā sabiedrību «VIJUPE» par Vijciema pagasta «Siliņi 1»
artēziskās akas un palīgbūvju pieņemšanu bezmaksas lietošanā uz vienu gadu ar termiņa
pagarinājuma iespējām. Līgumā noteikt, ka sabiedrībai ir pienākums reģistrēt būvi kadastra
reģistrā un domei ir pienākums maksāt par patērēto
elektroenerģiju un tiesības slēgt ūdenssaimniecības
pakalpojumu līgumus ar patērētājiem un veikt objekta uzlabojumus, kurus līguma laušanas gadījumā dome nomontē.
• Apstiprināt 2016.gada 4. – 23.janvāra publiskās
ap-spriešanas rezultātus par atsevišķu augošu ko-

ku ciršanu publiski pieejamos objektos: Ausekļa
ielā, Indriķa Zīles skvērā un Lugažu laukumā.
Priekšsēdētāja sekretariāta sekretārei ievietot informāciju par publiskās apspriešanas rezultātiem
Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv.
• Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas
novada Valkas pagasta Sēļos, «Mediņi», nosakot
nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma «Mediņi», nosacīto cenu EUR 2146,57.
• Atbalstīt Valkas novada domes dalību projektā
«Sociālās uzņēmējdarbības inkubatoru tīkls – inovatīva atbalsta instrumenta izveide pašvaldībās»,
kas paredzēts iesniegšanai Eiropas Komisijas (EK)
iniciatīvai Pilsētu inovatīvās darbības (Urban Innovative Actions) līdz 2016.gada 31.martam.
• Apstiprināt līdzmaksājumus Valkas novada rīkotajos sporta pasākumos. 
Valkas novada Valkas pagasta greiderēšanas,
sniega tīrīšanas, grāvju, ceļmalu pļaušanas ar
traktoru Belarus 952 (T1850LS)
maksas pakalpojumu cenrādis
bez PVN, Cena ar
Nr. Pakalpojuma Mērvie- Cena
PVN,
PVN,
p.k.
veids
nība
EUR
EUR
EUR

1.

Greiderēšana 1 km
4,90
1,03
5,93
Sniega
2. tīrīšana
1 km
3,45
0,72
4,17
3. Pļaušana
1 km
4,69
0,98
5,67
4. Pārbrauciens 1 km
0,66
0,14
0,80
*Samaksa attiecināma uz traktora faktisko nobraukumu
km. Ja ceļa apstākļu dēļ nepieciešams veikt divus vai vairāk
darba braucienus, tad maksa par pakalpojumu tiek reizināta
ar darba braucienu skaitu.

Valkas novada sporta sacensību dalības maksa

Valkas četrcīņa 2016
Kopā četri posmi, vērtējums individuāli pa vecumā
Sporta sacensības
grupām, bērniem līdz 7 gadu vecumam bez makFlorbola turnīrs «Vasaras
sas
kauss»
Skolēniem (7
Kopā četri posmi, piedalās
- 19 gadi) un
Pieaugušajiem
komandas
pensionāriem dalības maksa,
Valkas novada atklātais
dalības maksa,
EUR
čempionāts šautriņu meEUR
šanā, badmintonā un noViens posms
vusā
ar iepriekšējo
0,50
5,00
Skolēniem, jauniešiem (7 –
pieteikšanos
19 gadi) un pensionāriem
Viens posms
bez maksas
ar pieteikšaValkas novada Pludmales
nos līdz 10
volejbola tūre
0,50
7,00
dienām pirms
Kopā seši posmi, piedalās
un sacensību
komandas
dienā
Valkas novada atklātais
Viens posms
čempionāts vīriešiem voValkas novadā
lejbolā
0,50
2,00
deklarētajiem
Piedalās komandas
pieaugušajiem
Atvadas vasarai
Valkas – Valgas kauss futbolā 2016
Piedalās komandas
Piedalās
Līdz
Sākot ar
Valkas novada atklātais
uzaicinātās koman- 30.martam
31.martu
čempionāts ﬂorbolā
das, sadarbībā ar
dalības
dalības maksa,
Valkas novada atklātais
biedrību «Atbalsts maksa, EUR
EUR
čempionāts vieglatlētikā
Valkai»
Valkas novadā deklarētaDalības maksa kojiem bez maksas
40,00
60,00
mandai

Viens posms

Dalības
maksa,
EUR
3,00

Individuāli

1,00

Vienība

bamintons 2,00

Viens posms

6,00

Komanda

30,00

Komanda

15,00

Komanda

30,00

Individuāli

2,00

Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu daļu
Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām, nomas līguma termiņš 5 gadi
Pagasts

Zemes gabala kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Platība
(ha)

Tai skaitā
Zemes gabala
lauksaimniecībā
nomas maksa
izmantojamās
(gadā, bez PVN)
zemes platība
EUR
Valkas pagasts
9488 011 0016
Kalēji
9.4
5.7
57.23
Valkas pagasts
9488 010 0292
Cielavas
0.4
0.4
4.02
Valkas pagasts
9488 004 0059
Ķeizarpurvs 3
2.8
2.5
25.47
Zvārtavas pagasts
9496 008 0200
Viļņi
5.87
5.87
54.58
Zvārtavas pagasts
9496 008 0111
Vecšodi
11.8
11.5
115.92
Zvārtavas pagasts
9496 008 0156
Vecšodi
1.97
1.97
22.45
Ja mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas
Iepazīties ar Nomas objektu un saņemt to izvietolaikrakstā «Valkas Novada Vēstis» uz minēto zemes jumu shēmas var iepriekš sazinoties pa tālruni
gabalu daļu nomu pieteiksies vairākas personas, tiks 64707499.
rīkota nomas tiesību izsole.
Informācija sagatavota 2016.gada 16.martā. 

V

alkas novada dome informē, ka 2015.
gada 30.decembrī tika pieņemts lēmums par Valkas novada teritorijas plānojuma
2016. – 2027.gadam pirmās redakcijas un Vides
pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr.18, 21.§).
Sabiedrības līdzdalības pasākumi notika laika periodā no 2016.gada 8.februāra līdz 2016.
gada 11.februārim Valkas pilsētā un katrā pagasta pārvaldē.
Izvērtējot un ņemot vērā atsaucību sabiedrības
līdzdalības pasākumos, Valkas novada dome,
atkārtoti aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību
un iepazīties ar teritorijas plānojuma 2016. –
2027.gadam pirmajā redakcijā iekļauto informāciju.
Norādām, ka būtiska atšķirība, kas ņemta
vērā izstrādājot, jauno teritorijas plānojumu,
bija fakts, ka ieilgušais zemes reformas process
ir noslēdzies un stājās spēkā Zemes pārvaldības
likums, kas nosaka regulējumu daudzos plānojumā ietveramos risinājumos.
Valkas novada dome vērš iedzīvotāju uzmanību, ka Teritorijas plānojums sniedz arī risinājumu piekļuves iespēju nodrošināšanai
publiskai teritorijai. Teritorijas plānojumā noteiktais gājēju ceļš ir konkrētā nekustamā īpašuma apgrūtinājums par labu sabiedrības iespējai piekļūt objektam. NĪ īpašniekiem jāņem
vērā, ka īpašuma apgrūtinājums ir spēkā, ja tas
ir attēlots Teritorijas plānojuma graﬁskajā daļā.
Protams, ir jāņem vērā, ka ja zemes īpašnieks
nav ierobežojis pārvietošanos pa tā īpašumā
esošajiem ceļiem vai ielām ar pārvietoties
aizliedzošām zīmēm vai nožogojumu, jebkurai
personai ir tiesības izmantot arī citu personu
īpašumā esošos ceļu un ielas, lai piekļūtu publiskajai teritorijai.
Lai turpmākajā plānošanas procesā nerastos
pārpratumi, aicinām iedzīvotājus pievērst
uzmanību un noskaidrot, vai pāri nekustamajam īpašumam ir vai nav noteikts gājēju ceļš!
Valkas novada dome uzsver, ka ir uzsākts
darbs arī pie zemes reformas kļūdu labošanas,
kas skar zemes zem pašvaldības ceļiem īpašuma
tiesību sakārtošanu. Persona nedrīkst liegt pārvietošanos pa pašvaldības vai valsts ceļu, ja
autoceļš ir reģistrēts kā pašvaldības vai valsts
autoceļš un iekļauts pašvaldības bilancē. Nākotnē tiks risināts zemes zem pašvaldības autoceļa atsavināšanas jautājums.
Aicinām neskaidrību gadījumā vērsties Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Teritorijas
plānošanas daļā, lai saņemtu Jums interesējošo
informāciju par teritorijas plānojumā iekļauto
informāciju. 

Lielā talka šogad notiks 23.aprīlī

A

icinām piedalīties ikvienu Latvijas
iedzīvotāju Lielajā Talkā, kas notiks
23.aprīlī.
Aicināti piedalīties visi, kam rūp ilgtspējīga
valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā,
skaistā vidē.
Projekta mērķis ir līdz 2018.gadam, Latvijas
100.dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par
tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot
iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.
Šī gada talkošanas vietas:
• Valkas pilsētā: Teritorija pie Varžupītes –
gan pie stadiona, gan pie Cimzes kapiem;
Zāģezera teritorija; Valkas brīvdabas estrāde;
Putraskalns; teritorija pie vecās dzelzceļa
stacijas
• Vijciema pagastā: pagasta teritorijā ceļmalu
sakopšana; Rožlapu šķūņa apkārtnes sakopšana. Pulcēšanās centrā 10.00.
• Kārķu pagastā: Cepšu ezera krasts – sakārtosim krastu, atpūtas zonu un peldvietu.
• Ērģemes pagastā: Turnā – Turnas parka
sakopšana; Omuļos – pie Omuļu bibliotēkas
Ērģemē pie vecās baznīcas un pilsdrupās.
• Zvārtavas pagastā: 2.pasaules kara brāļu
kapi un to apkārtne; katrs sakopj tuvāko
apkārtni un ceļmalas.
• Valkas pagastā: Saieta nama «Lugažu muiža» teritorija; Stoķu kapi.
Detalizētāka informācija drīzumā www.
valka.lv 

Paveiktais 2015.gadā

Pagastos:
Vijciemā

• Vijciema pamatskolā notika dažādi
pasākumi: dzejas dienas, Lieldienas,
Mātes diena, vecvecāku pēcpusdiena,
ražas svētki, Miķeļdiena, Zinību diena, Latvijas valsts svētku svinīgais
pasākums, Lāčplēša diena. Skolēni
piedalījās dažādos konkursos un
olimpiādēs.
• Vijciema pamatskolas skolotāju istabas un zēnu tualetes remonts.
• Vijciema pamatskolai uzbūvēts
jauns malkas šķūnis.
• Skolēni piedalījās novada rīkotajās
sporta sacensībās.
• Depo ēkai ieliktas jaunas lielās durvis un ielikti jauni logi.
• Labiekārtota un kopta pagasta centra teritorija, vecajiem kokiem apzāģēti
bīstamie zari.
• Greiderēti pagasta ceļi.
• Vijciema kapiem gādāta grants un
smilts, nozāģēti bīstamie koki.
• Pagasta iedzīvotāji un Vijciema pamatskolas skolēni piedalījās Latvijas
Lielajā talkā.
• Rīkotas tradicionālās Vijas dienas,
karnevāli mazajiem un lielajiem, deju
festivāls «Vijolīšu valsis», Lieldienas,
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Padarītie darbi Vijciemā

Dzejas dienas, Jāņu ielīgošana, Pagasta svētki, Muižas svētki, Lāčplēša diena, Valsts svētki, Mārtiņdiena, Senioru gada balle, Dziedošo aktieru koncerti, Ziemassvētku eglīte mazajiem.
Rīkotas ziedu un dārzeņu izstādes.
• Vijciema pašdarbības kolektīvi viesojušies pie kaimiņiem savā novadā,
gan citos novados.
• Pie mums viesojušies ar savām izrādēm teātra kolektīvi no kaimiņu pagastiem.
• Vijciema amatierteātris «Čiekurs»
piedalījās reģionālajā skatē, teātra kolektīvs viesojies mūsu novada pagastos un kaimiņu novados.
• Pagasta iedzīvotāji piedalījās novada vasaras un rudens sporta spēlēs.
Rudens sporta spēles notika pie mums
Vijciemā.
• Rīkotas pagasta sacensības badmintonā, novusā, galda tenisā, ﬂorbolā, auto un velo sacensības.
• Rīkoti pludmales volejbola turnīri
novada iedzīvotājiem un pagasta iedzīvotājiem Līgo turnīrs.
• Rīkoti tradicionālie Vijciema sporta
svētki, Ziemas sporta diena.

Vijciema ziemas diena katru gadu piesaista aizvien vairāk apmeklētāju un mediju
uzmanību
• Hokeja komanda «Vijciems» piedalījās Vidzemes atklātajā čempionātā
hokejā 2.līgā Valmierā un izcīnīja 2.
vietu.
• Vijciema sporta zālē regulāri noti-

ka nodarbības pamatskolas skolēniem
un pagasta iedzīvotājiem. Iespēju
sportot izmanto daudz pagasta iedzīvotāji. 

Pieteikties platību maksājumiem
šogad varēs tikai elektroniski!

B

iedrība «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA» izsludina
pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma «Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā
attīstība)» apakšpasākumā «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju».
Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks – 2016.gada 20.aprīlis –
2016.gada 20.maijs.
Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:
Mērķis 1
Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai:
Rīcība 1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana – paredzētais ﬁnansējums – 175 000 EUR;
Rīcība 1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana – paredzētais ﬁnansējums – 140 000 EUR;
Rīcība 1.3. Vietējo produktu realizācija tirgū – paredzētais ﬁnansējums – 35 000 EUR.
Mērķis 2
Kvalitatīvas dzīves vides veidošana:
Rīcība 2.1. Vides sakārtošana – paredzētais ﬁnansējums – 135 000
EUR;
Rīcība 2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana – paredzētais ﬁnansējums – 135 000 EUR;
Rīcība 2.3. Kultūras un tradīciju kopšana – paredzētais ﬁnansējums
– 54 000 EUR.
Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju un
kur var iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā:
Biedrības «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA» birojs Valkas ielā
16, Strenči, Strenču novads, LV-4730. Projektu iesniegumus papīra
dokumenta formā pieņem darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā www.
zgauja.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv
Projekta iesniegums papīra formā jāiesniedz divos eksemplāros
un tā elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā. Projekta
iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un aliecinot ar laika
zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kātībā, var iesniegt, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.
Kontaktinformācija: Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre, tālrunis
– 29219477, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com 

Teksts: Valda Empele, SIA LLKC Valkas
biroja uzņēmējdarbības konsultante

L

auksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem, tāpēc Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina klientus, kuriem nav
noslēgts elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) līgums, to izdarīt:
Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv
izvēlnē «Kā kļūt par EPS lietotāju», gan
arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas
centrā. Lai nodrošinātu informāciju, LAD
izsūtīja informatīvās vēstules, kurām ir
pievienots līguma paraugs, kuru var aizpildīt, pirms ierašanās uz līguma noslēgšanu. Līgumu iesniegt var Valmierā
Ziemeļvidzemes RLP Klientu apkalpošanas daļā, vai konkrētos datumos un
vietās, kad tiek organizēti izbraukuma
semināri par to kā izveidot platību maksājumu pieteikumu EPS programmā.
Valkā seminārs plānots 29.martā plkst.
13.00, bistro Jumis telpās, Rīgas ielā 12A.
Kontakti saziņai ar Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes RLP Klientu apkalpošanas un administratīvo daļu, vadītāja Baiba Bezdelīga, tālr. 26306383
e-pasts: baiba.bezdeliga@lad.gov.lv
Pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šā
gada 11.aprīļa līdz 23.maijam.
Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz
pilnīgu vienoto iesniegumu iesniegšanu
elektroniskā veidā, tad lauksaimnieki,
kuri 2016.gadā vēlas iesniegt vienoto iesniegumu papīra formātā, līdz 15.aprīlim
iesniedz pieprasījumu LAD par iesnieguma veidlapas un kartes sagatavošanu papīra formātā, īpaši norādot LAD klienta
reģistrācijas numuru. LAD veidlapas un
kartes papīra formātā izsniegs pieprasījuma iesniedzējiem no 25.aprīļa. Piesa-

koties vēlāk (līdz 10.maijam) jārēķinās, ka
kartes sagatavošanas laiks, no pieprasījuma iesniegšanas, būs trīs dienas. Pilnīga pāreja uz pieteikšanos elektroniski
notiks 2017.gadā. Ja saimniecībā ir 10 vai
vairāk hektāru lauksaimniecības zemes,
un ja saimniecība piesakās LAP pasākuma «Agrovide un klimats» vai «Bioloģiskā lauksaimniecība» atbalstam, tad
atbalsta saņemšanai obligāti jāpiesakās
tikai EPS jau 2016.gadā.
Tie LAD klienti, kuri ir noslēguši EPS
līgumu, bet nav nepieciešamās prasmes
pieteikuma izveidošanā un iesniegšanā
EPS sistēmā var vienoties ar SIA LLKC
Valkas konsultāciju biroja speciālistiem.
Birojs Valkā atrodas Rīgas ielā 13 (ieeja no
pagalma) Būs iespēja arī slēgt līgumu ar
konsultāciju biroja speciālistu par to, ka
viņš klienta pieteikumu iesniedz no sava
konsultanta moduļa t.i. konsultantam
tiek deleģētas atsevišķas tiesības darbam
ar EPS (līdzīgi kā VID darbam ar EDS) Ja
būs nepieciešams, Valkas konsultāciju biroja speciālisti izbrauks uz pagastiem, lai
palīdzētu sagatavot un iesniegt vienoto
iesniegumu EPS.
LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā
gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kas
lietos EPS pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt
iepriekšējā gada pieteikumus. Sistēma
sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja
klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, kuru būs saņēmis iepriekšējos gados, kā arī neļaus pieteikt
neatbilstošas platības. Atkārtoti pieteikumi jāiesniedz arī tiem klientiem, kuri
2015.gadā pieteicās «mazo lauksaimnieku
atbalstam», apliecinot, ka viņi turpina
saistības.
Lūgums, neatlikt līgumu slēgšanu uz
pēdējo brīdi un nenobīties no LAD prasības pieteikumus iesniegt elektroniskā
formā. 

Grantu programmas «Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!» 2.kārta
Teksts: Gunta Smane, Attīstības
un plānošanas nodaļas vadītāja

L

ai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Valkas novada dome 2016.
gadā uzsāk atbalstīt ar līdzﬁ nansējumu Valkas novadā reģistrēto
mazo un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības attīstībai un
ﬁ zisko personu projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu

programmas «Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!» ietvaros.
Kopējais pašvaldības piešķirtais
ﬁnansējums 2016.gadā plānots EUR
10 000. Maksimālā pašvaldības līdzﬁnansējuma summa projektam ir
EUR 1500.
Pirmajā projektu iesniegšanas
kārtā tika saņemti 8 projektu pieteikumi, no kuriem tika atbalstīti
četri pieteikumi ar kopējo pašval-

dības līdzﬁnansējumu EUR 5970
EUR, uz otro kārtu atlikušais pašvaldības līdzﬁnansējums ir EUR
4030. Par Granta saņēmējiem vairāk
informācija tiks sniegta pēc līgumu
noslēgšanas par projektu ieviešanu.
Konkursa pieteikumus var iesniegt no izsludināšanas brīža līdz
2016.gada 15.aprīlim, 15.jūnijam,
15.augustam un 14.oktobrim. Pieteikumu iesniegšana tiek pārtraukta, ja tiek izlietots viss viena gada

ietvaros piešķirtais ﬁnansējums.
Konkursa nolikumu, projektu pieteikuma veidlapu un informāciju
par konkursa norisi var saņemt
mājas lapā internetā http://www.
valka.lv/Uzņēmējiem.
Kontaktpersona jautājumos par
Grantu programmu «Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!» Gunta
Smane, e-pasts: gunta.smane@valka.
lv, tālr. 26463408, 64707478. 
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Jaunieši no Valkas Bekingemas pilī
saņems apbalvojumus

Teksts un foto: Katrīna Sprudzāne, Valsts
izglītības satura centra vecākā referente

E

dinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award ir individuāls izaicinājums, kurš paredz to, ka
jaunietim, kas vēlas saņemt bronzas, sudraba vai zelta The Duke of
Edinburgh’s International Award
(Starptautisko Edinburgas hercoga
apbalvojumu), ir jāizvirza un jāsasniedz četri mērķi. Viens no mērķiem ir jāsaista ar ﬁ zisko aktivitāti,
otrs – jaunu prasmju apguvi, esošo
padziļināšanu vai nostiprināšanu,
trešais – brīvprātīgo darbu, ceturtais
– piedzīvojumu ceļojumu. Zelta līmeņa apbalvojumu var saņemt tikai
tie, kas papildus četru pamatjomu
mērķiem izstrādā un īsteno kādu
projektu. Starptautiskajā programmā Award var iesaistīties ikviens
jaunietis, sākot no 14 gadiem līdz
24.dzimšanas dienai.
Valkā dzīvojošie jaunieši Signe Zalužinska un Mairis Lukovskis uzdrīkstējās uzsākt un izstrādāt individuālu bronzas līmeņa izaugsmes
programmu 2010.gadā. No tā laika abi
par par nozīmīgu darbu sevis pilnveidē jau ir saņēmuši ne tikai bronzas,
bet arī sudraba līmeņa programmas
Award apbalvojumu. 2015.gadā abi
valcēnieši sasniedza visus piecus zelta līmenī izvirzītos mērķus.
Laikā, kad tiek svinēta programmas Award 60. gadadiena, The Duke of
Edinburgh’s International Award Foundation (Starptautiskais Award fonds)
organizē īpašu apbalvošanas pasākumu, kas notiks 2016.gada 16.maijā
Bekingemas pilī, Londonā, Lielbritānijā. Iespēja piedalīties šajā apbalvošanas pasākumā un pašiem saņemt
zelta līmeņa Starptautisko Edinburgas hercoga apbalvojumu no Lielbritānijas karaliskās ģimenes pārstāvja
ir dota kopumā tikai 15 programmas
Award Eiropas, Vidusjūras un Arābu
reģiona valstu dalībniekiem.
2016.gada februārī, pēc nacionālās
un starptautiskās atlases kārtas, Signe
Zalužinska un Mairis Lukovskis saņēma ziņu par to, ka viņi ir to 15 jauniešu
vidū, kuri tiek aicināti saņemt savus
zelta līmeņa prorgammas Award apbalvojumus Bekingemas pilī.
Par to, kas ir šie jaunieši, kuri liks
Latvijas vārdam izskanēt starptautiskā apbalvošanas pasākumā, aicinām
iepazīties nelielā intervijā ar viņiem.
Pastāstiet, Jūsuprāt, būtiskāko par
sevi!
Signe: Mācos Valkas ģimnāzijas 12.
klasē. Tā kā šis ir pēdējais gads, ko pavadu Valkā, tad mana šī brīža sūtība ir
būt labai māsai, meitai, mazmeitai, māsīcai, draudzenei un labai skolniecei.
Mairis: Es esmu aktīvs, sportisks
un sabiedrisks cilvēks. Aktīvs dzīves
veids - tā ir mana ikdiena.
Kādi ir Jūsu gan tuvākas, gan tālākas nākotnes mērķi?
Signe: Pagaidām mans dzīves mērķis ir atrast savu īsto ceļu. Pēc 12.klases ir jāpieņem lielais lēmums, uz kurieni doties tālāk!? Domas šaudās
starp visdažādākajām augstskolām,
profesijām un vēlmēm, tomēr, lai arī
kur es dotos, es zinu, ka pēc tam atgriezīšos Valkā, lai piedalītos ģimenes
uzņēmuma attīstībā un organizācijā.
Mairis: Mans tuvākais mērķis ir
pabeigt Valkas ģimnāziju un iestāties
manis izvēlētajā augstskolā.
Ko Jūs stāstītu par programmu
Award cilvēkiem, kuri par to iepriekš nav zinājuši?
Signe: Es gluži vienkārši izstāstītu,

Signe Zalužinska

Mairis Lukovskis

ka tas ir ceļš, kuru ir vērts uzsākt un arī
pabeigt. Šī ir vieta jauniešiem, kuri gatavi strādāt ar sevi, iegūt kontaktus, jaunus draugus un atmiņas, ko būs vērts
stāstīt vēl saviem mazbērniem. Un viss,
kas ir jādara, ir jābūt gatavam jaunām,
iepriekš neizmēģinātām lietām.
Mairis: Award ir iespēja piedzīvot
dažādus piedzīvojumus mirkļus, kurus
pēc tām varēs atcerēties visu savu dzīvi. Vēl tā ir iespēja iegūt jaunus draugus, dzīves pieredzi, jaunas prasmes un
darīt labu darbu kādam cilvēkam.
Vai ieteiktu citiem jauniešiem iesaistīties programmā Award?
Signe: Noteikti iesaku, jo uzskatu,
ka mūsdienās aktīvos, pieredzes bagātos un sabiedrībai patīkamos jauniešus veido tieši AWARD.
Mairis: Es noteikti iesaku, jo iesaistīšanās Award programmā var būt kā
jauns dzīves izaicinājums.
Cik sen esat programmas Award
dalībnieki?
Signe: No 2010.gada 1.novembra
Mairis: Savas Award gaitas kopā
ar Signi un Robertu sāku pirms pieciem gadiem.
Kas Jūs pamudināja iesaistīties
programmā Award?
Signe: Mani pamudināja iestāties
Inese Lečmane, tā brīža AWARD vadītāja Valkā. Viņa izstāstīja par iespējām
un veicamajiem uzdevumiem šajā
programmā. Tajā laikā nemaz nepratu
atteikt jauniem izaicinājumiem, tāpēc
uzreiz piekritu sākt šo AWARD ceļu.
Mairis: Award programmā iesaistījos, jo tajā bija arī mani draugi.
Pastāstiet, kā dalība programmā
Award ir ietekmējusi Jūsu dzīvi!
Signe: Savā ziņā AWARD ļāvis noticēt it kā neiespējamām lietām. Jau
bērnībā sapņoju par to, ka paņemšu
savu iedzīvi uz muguras un došos pāris dienu pārgājienā, apskatīšu vietas
un satikšu cilvēkus. Tomēr... lai arī cik
reizes tas tika pārcilāts un pārplānots,
tas nekad neizdevās laikapstākļu dēļ,
veselības dēļ vai gluži vienkārši tādēļ,
ka uzradās citi plāni... Tad AWARD
beidzot lika tam notikt bez nekādām
atrunām! Piedzīvojumu ceļojumi ir
lieliski!
Mairis: Tagad zinu, kā un kādi ir
jāuzstāda mērķi, lai es sasniegtu iecerēto.
Ko esat ieguvuši, pateicoties dalībai programmā Award?
Signe: Esmu ieguvusi sev divus
brāļus – Robertu un Mairi. Visu šo
programmas laiku mēs esam gājuši
kopā. Pat gadā, kad vienam no mums
neizdevās sasniegt visus mērķus līdz

galam, arī pārējie divi atteicās no apbalvojuma saņemšanas, ja neesam visi
kopā. Ekspedīcijās vienmēr motivējām
viens otru, un brīdī, kad kāds bija gatavs padoties, mēs neļāvām tam notikt.
Arī ārpus programmas ietvariem mēs
veidojam savas AWARD grupas pasākumus, atbalstām viens otru. Pirms
uzsāku AWARD programmu, man
šķita, ka visu dzīvē varu izdarīt viena,
bet šeit es iemācījos strādāt komandā
un ne tikai palīdzēt citiem, bet arī pieņemt palīdzību no citiem.
AWARD esmu jau gandrīz 6 gadus,
kuru laikā mūsu vadītājas – Inese,
Egita un Tija, kļuva gandrīz kā otrās
mammas, kas vienmēr sekoja līdzi, kā
mums iet, ko mēs darām un vai viss ir
kārtībā.
Mairis: Esmu ieguvis jaunus draugus, ar kuriem esmu piedzīvojis lieliskus savas dzīves momentus.
Kādas bija Jūsu zelta līmeņa aktivitātes un kādus mērķus ar tām saistījāt?
Signe: Fiziskās sagatavotības mērķis bija uzlabot savu stāju un iemācīties pareizi vingrot, nodarbojoties ar
veselības vingrošanu. Pirms sāku nodarboties ar veselības vingrošanu pie
ﬁzioterapeites, man bieži sāpēja mugura un bija problēmas veikt daudzus
pienākumus, piemēram, notīrīt sniegu pagalmā vai ilgstoši ravēt dārzu,
bet, sasniedzot jomas mērķi, es sapratu, ka tas ir tikai katra paša spēkos to
novērst. Es sapratu, cik svarīga ir
mūsu katra veselība, muguras veselība un stāja. Jau pēc pāris mēnešu nodarbībām arī klases biedrenes sāka
interesēties, kā labāk izstaipīt un uztrenēt kādu muguras muskuli pēc
sporta stundām. Mājās, patstāvīgi
vingrojot, mācu to savai mazajai māsai, lai viņai manā vecumā nebūtu
problēmu ar stāju. Esmu apguvusi jau
tik daudz, ka spēju palīdzēt arī savai
vecmammai, kad viņai sāp mugura.
Prasmju jomas mērķi izvēlējos saistīt ar dalību XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Vienmēr
uzskatīju, ka nemāku dziedāt, bet, sasniedzot savu jomas mērķi, esmu pārliecinājusies, ka man ir skaista balss.
Dziedot skolas pasākumos kopā ar
kori, ir brīnišķīga spēka sajūta, kuru
izjutu vēl daudzas reizes spēcīgāk,
nonākot dziesmu svētkos.
Kopā ar Mairi un Robertu iesaistījos nometnes «Vasara kā pasakā», kas
notika Smiltenes novada viesu namā
«Kalbakas», īstenošanā. Nomentes laikā iemācījos nebaidīties no bērnie, kuriem ir īpašas vajadzības. Man ļoti
liels sasniegums bija tas, ka es pirmo

reizi mūžā stūmu ratiņkrēslu, lai gan
jau daudzus gadus man no tā ir bijis
bail. Man vienmēr bija bail kaut ko izdarīt nepareizi, nodarīt pāri vai nesaprat cilvēku, tomēr tagad to esmu pārvarējusi, kā arī iemācījos saprasties ar
problemātiskiem bērniem, jo jau otrajā nometnes dienā nepaklausīgākie
bērni klausīja un turējās tieši pie manis. Ieguvu daudz pozitīvu emociju,
kad no rīta, pie brokastu galda, bērni
skrēja pretī. sakot labrīt un cieši samīļojot pirms maltītes. Lieliski tiku galā
ar radošajām darbnīcām, jo sākumā
bija grūti izprast, ko šie bērni spēj. Tomēr ar saviem kolēģiem – Robertu un
Mairi mēs palīdzējām visiem izveidot
gan savus sapņu ķērājus, gan skaistas
burciņas, kurās ievietot pašu lasītas
tējas.
Piedzīvojumu ceļojuma, kura ietvaros mans individuālais mērķis bija nepadoties un izturēt līdz galam, laikā
mana grupa pārvietojās ar laivu. Ceļojuma laikā pilnībā sajutu, ka manās
rokās ir muskuļi, turklāt tik daudz!
Guvu daudz pozitīvu un skaistu emociju, kā arī piedzīvojumu un pārdzīvojumu, kurus stāstīšu vēl saviem mazbērniem. Esmu kļuvusi daudz tuvāka
ar saviem ilggadējajiem AWARD līdzgājējiem un pārkāpusi pāri sev – trešajā dienā biju gatava padoties daudzo
tulznu dēļ, bet pēc kopīgu vakariņu
taisīšanas ar saviem biedriem es sapratu, ka ir jāpabeidz iesāktais, tādēļ tagad
varu lepoties, ka nepievīlu savus draugus un visas četras dienas kopā ar viņiem pavadīju pie dabas.
Mairis: Mans projekts bija saistīts ar
integrācijas nometni «Vasara kā pasakā», kuras ietvaros es palīdzēju organizēt sportiskas aktivitātes bērniem ar
īpašām vajadzībām. Pateicoties šim projektam, tagad spēju vieglāk komunicēt
ar bērniem, man ir izveidojusies sapratne par bērniem ar īpašām vajadzībām.
Esmu guvis drosmi darbā ar šādiem
bērniem. Darbs ar bērniem ar īpašām
vajadzībām varētu būt manas dzīves
mērķis, tādēļ tagad domāju par iespēju
kļūt par ﬁzioterapeitu. Esmu guvis milzīgu gandarījumu par paveikto.
Mans ﬁziskās sagatavotības jomas
mērķis bija pāriet no 2.līgas uz 1.līgu.
Esmu to sasniedzis, jo tagad Rubene -1
komandas sastāvā spēlēju 1.līgā, kur
turpinu attīstīt savas prasmes ﬂorbola
spēlē.
Pateicoties brīvprātīgajam darbam
zemnieku saimniecībā, esmu iemācījies, kā pareizi sagatavot zemi graudaugu sēšanai, kā sēt un pēc tam novākt ražu.
Prasmju jomā par savu mērķi izvirzīju dalību XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos. Virzoties uz
mērķa sasniegšanu, esmu atklājis to
balss tembru, kādā mana balss skan
vislabāk. Protu dziedāt pēc notīm un
varu nodziedāt daudzas latviešu skanīgākās dziesmas. Dalība dziesmu
svētkos man sagādāja ļoti daudz patriotisku emociju.
Piedzīvojumu ceļojuma norisei izvēlējāmies Gaujas upi, jo vēlējāmies iepazīties ar tās ﬂoru un faunu. Pateicoties šim pašu plānotajam un organizētajam ceļojumam, esmu ieguvis
jaunas zināšanas par upi, par airēšanu
un laivas kontroli, kā arī prasmi tikt
galā ar tulznām, kas radušās pēc
vairāku dienu airēšanas. Liels pārbaudījums, kā izrādās, ir arī sadarbība ar
otru cilvēku, kas atrodas tajā pašā kanoe laivā.
Paldies par atbildēm! Novēlam arī
turpmāk virzīties un sasniegt arvien
jaunas virsotnes, kā arī prast iedvesmot citus! 
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Latvieši un igauņi vienosies kopīgā skrējienā

Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītāja

1

6.aprīlī pa Valgas un Valkas
pilsētu ielām notiks starptautiskais «Latvijas – Igaunijas
skrējiens». Skrējiens ir veltīts agrākajam augstu sasniegumu
sportistam Pāvelam Loskutovam,
bet šogad mainījis nosaukumu
un arī formātu.
Starts, kā arī ﬁnišs skrējienam
un nūjošanai šogad notiks Valgas
pilsētas stadionā. Trase veidota pa
Valgas un Valkas pilsētu ielām
(trases shēma tiks publicēta drīzumā www.valka.lv).
Trašu garumi – 10 un 5 kilometru skrējējiem un 5 km nūjotājiem. Bērnu skrējieni notiks turpat uz vietas stadionā.

Starts bērnu skrējieniem – plkst.
12.00; 10 km un 5 km distancēm –
plkst. 11.00. Reģistrēšanās skrējienam: www.valgasport.ee
Reģistrēšanās bērnu skrējieniem
uz vietas, Valgas pilsētas stadionā
no plkst. 9.45 – 10.45
Iepriekšēja reģistrēšanās 10 kilometru distancei līdz 31.martam
7 eiro, reģistrējoties pirms starta –
10 eiro.
Nūjotājiem reģistrējoties līdz 31.
martam: 3 – eiro, pirms starta 5 –
eiro. Bērnu skrējieni ir bez dalības
maksas!
Sīkāka informācija sacensību nolikumā www.valka.lv sadaļā sports!
Sacensību laureātiem – vērtīgas
balvas! 

Marta beigās – atklātais
čempionāts šautriņu mešanā,
badmintonā un novusā

Teksts: Kristīne Karole, Valkas
novada domes Sporta un
jaunatnes lietu daļas vadītāja

2

6.martā Valkas ģimnāzijas
sporta hallē notiks Valkas
novada atklātais čempionāts šautriņu mešanā un badmintonā un
novusā.
Sacensības novusā tiek organizētas pirmo gadu un tajās var piedalīties ikviens – neatkarīgi no vecuma un dzimuma.
Reģistrācija badmintona un novusa sacensībām no plkst. 9.00 –
9.50, sacensību sākums plkst. 10.00.
Badmintonā spēles notiek pēc
oﬁciālajiem noteikumiem: sievietēm, vīriešiem – individuāli, sieviešu dubultspēlēs, vīriešu dubultspēlēs un jauktajās dubultspēlēs.
Reģistrācija šautriņu mešanas un
novusa sacensībām no plkst. 10.00 –

10.50, sacensību sākums plkst. 11.00.
Novusa sacensību dalībniekam līdzi
jāņem kija un, vēlams, arī novusa sitamais kauliņš.
Skolēniem no 7 – 19 gadu vecumam un pensionāriem dalība
sacensībās bezmaksas. Dalības
maksa minētajās sacensībās – 2 eiro personai. Sacensību laureātiem
– medaļas, diplomi un balvas!
Organizatori atgādina, ka dalībniekiem obligāti jāņem līdzi
maiņas apavi, jo sacensības notiks
sporta zālē.
Sacensības organizē un vada
Valkas novada domes Sporta un
jaunatnes daļa sadarbībā ar uzaicinātiem tiesnešiem un badmintona klubu «Lotos».
Sīkāka informācija sacensību
nolikumā: www.valka.lv sadaļā
Sports. Aicināts ikviens – lietpratējs
vai iesācējs! 

Zvārtavā sveic sievietes
koncertā «AK SIEVIETES,
SIEVIETES...»

«Caur dziesmām uz cilvēku sirdīm» – kopīgā koncertā tikās Zvārtavas
amatiermākslas kolektīvi

1

1.martā Mierkalna tautas namā virmoja ļoti jauks un sirsnīgs
noskaņojums. Vakara vaininieki Zvārtavas pagasta amatierkolektīvi, kas kopīgā koncertā «AK SIEVIETES, SIEVIETES...» sveica
dāmas, jaunkundzes, mātes, māsas 8.marta svētkos. Amatierteātris
«Latviānis», savus sveicienus sūtīja caur skečiem, kas skatītājiem lika
iesmieties skaļāk kā parasti, sieviešu vokālais ansamblis piepildīja
zāli ar skaistām melodijām. Jautrā solī ar smaidu sejā savus priekšnesumus sniedza arī līnijdeju grupa. Jāsaka liels, paldies, Dagnijai
Pakalnei, amatierkolektīvu vadītājai, par radošumu un atbalstu, kā
arī divām fantastiskām meitenēm Evelīnai Ziemiņai un Ancei Pakalnei, kas savus sveicienus sūtīja caur dziesmām un ﬂautas skaņām. 

Jauniešiem rīko
sacensības galda tenisā

Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada domes
Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītāja

1

4.aprīlī, plkst. 17.30 Valkas novada
Bērnu - jaunatnes sporta skolas zālē (Lauktehnikā, Varoņu ielā – 35b) notiks novada jauniešu sacensības galda
tenisā. Reģistrēšanās no plkst. 17.00 –
17.15.
Piedalās novada jaunieši divās vecuma
grupās: 1.gr. – 2000.g. dzimušie un jaunāki; 2.gr. – 1991.g. dzimušie un jaunāki.
Katra vecuma grupa startēs atsevišķi.
Jaunieši ar jaunietēm startē kopā.
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 12.aprīlim
plkst. 12.00 pa e-pastu: bjss@valka.lv, norādot vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu
un pilsētu vai pagastu.
Dalībnieki startē ar personīgajām tenisa
raketēm. Galda tenisa bumbiņas nodrošinās
sacensību organizatori. Sporta zālē drīkstēs

ienākt tikai ar maiņas apaviem.
Dalība sacensībās – bez maksas, bet ar
labu garastāvokli!
Pirmo trīs vietu ieguvējiem – balvas!
Laipni gaidīti jaunieši no visiem Valkas
novada pagastiem!
Sīkāka informācija sacensību nolikumā:
www.valka.lv
Sacensības organizē un vada Valkas
novada BJSS sporta skola sadarbībā ar
Valkas Jauniešu biroja jauniešiem. 

Sporta pasākumi APRĪLĪ

• 26.martā plkst. 9.30 Valkas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas zālē 22.Latvijas
čempionāts ﬂorbolā bērniem un jauniešiem U – 9.
• 26.martā plkst. 10.00 Valkas ģimnāzijas sporta hallē Valkas novada atklātais
čempionāts badmintonā, šautriņās un novusā.
• 26.martā plkst. 11.00 Valkas Bērnu un
jaunatnes sporta skolā Lieldienu balvas
izcīņa šahā.
• 27.martā plkst. 18.00 Turnas tautas namā Ērģemes pagasta galda spēļu čempionāta 6.posms.
• 28.martā plkst. 12.00 skrējiens – pārgājiens «Lieldienu zaķis». Starts pie Valkas pilsētas kultūras nama.
• 29.martā plkst.10.00 Kārķu sporta zālē
Valkas novada atklātās sacensības «Tautas bumbā» un «Netradicionālajās sacensībās».
• 1.aprīlī plkst. 13.10 Valkas stadiona
šautuvē šaušanas sacensības «Leģions
2016» (Reģistrācija no plkst. 13.00).
• 2. un 3.aprīlī Valkas Bērnu un jaunatnes sporta skolā Valkas – Valgas skolēnu
čempionāts šahā.
• 2.aprīlī plkst. 17.00 Valgas sporta hallē

Aldaris LBL meistarlīga basketbolā – BK
Valka-Valga – BK Liepāja/Triobet.
• 3.aprīlī plkst. 11.00 Olu skrējiens Zvārtavā. Starts pie Zvārtavas pagasta pārvaldes.
• 9.aprīlī plkst. 10.00 Valkas ģimnāzijas
sporta hallē Atklātās skolēnu sporta
spēles ﬂorbolā (2000.g. dz. un jaunāki).
• 14.aprīlī plkst. 17.30 Bērnu un jaunatnes sporta skolas zālē Valkas novada
jauniešu sacensības galda tenisā.
• 16.aprīlī plkst. 12.00 Valgas stadionā
Starptautiskais Latvijas – Igaunijas skrējiens.
• 19.aprīlī Valkas estrādē pie Koklētāja
Valkas novada pavasara kross (1996.g.
dz.un jaunāki).
• 21.aprīlī plkst. 14.30 – 18.30 Skriešanas seriāls «Optimists» «Pavasaris
2016». Starts mežā pie skulptūras Koklētājs.
• 23. un 24. aprīlī Valkas stadionā «Pavasaris 2016» futbolā.
• 28.aprīlī plkst. 14.30 – 18.30 Skriešanas seriāls «Optimists» «Pavasaris
2016». Starts mežā pie skulptūras Koklētājs. 

Zvārtavas pagasta biedrība «Atrodi
laiku sev» par godu 8. martam katru
gadu organizē kādu interesantu
izstādi. Šogad tiek rīkota izstāde
«Kleita manā dzīvē». Izstāde ir jau
atvērta un kleitas parādei saposušās
– bērnības svētku, kristību, vedējmātes, izlaiduma, teātra un vienkārši
kleitas labam garastāvoklim. Izstādē

apskatāmi arī seni modes žurnāli un
40 gadus veci kleitu modelīši. Izstādē
piedalās 17 dalībnieces ar 43 kleitām.
Nāciet un skatieties!
Liels paldies visiem izstādes dalībniekiem, kuriem biedrība pateicības pasniedza 11.martā pasākuma
«Ak sievietes, sieviets...» laikā. 
Marita Treijere

Pagastos: Kārķos
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Veltīs pasākumu Golgāta ceļu gājušajiem
Teksts: Sandra Pilskalne

2

4.martā Kārķos notiks pasākums «Es sapni par dzimteni
pagalvī likšu», kas veltīts Golgāta
ceļa gājušajiem. Saietā piedalīsies
LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas stipendiāte Kristīne Rotbaha, literatūrzinātniece un ﬁ loloģijas doktore Janīna Kursīte, militārais arheologs Tālis Ešmits. Uz
pasākumu aicināti represētie, skolēni un ikviens interesents, lai
pieminētu un izzinātu notikumus
pirms septiņdesmit gadiem.
Pulksten 13.00 visi aicināti pulcēties pie skolas, lai dotos kopējā
svinīgā gājienā pie Pelēkā akmens,
bet pēc tam pulksten 13.30 pasākums tautas namā. 1949.gadā no
Kārķiem tālo Golgāta ceļu mēroja
99 pagasta iedzīvotāji.

Nežēlīgās represijas pret
bērniem un jauniešiem, kuri
alka brīvību

Tas ir jau tradicionāli – Kārķos martā uz pasākumiem, kas veltīti komunistisko Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai, aicinām radošas
personības un cilvēkus ar vēstures
zināšanām, lai dziļāk izzinātu vēsturisko patiesību. Šoreiz uz šo tikšanos
aicināta LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas studiju doktorante, LPSR VDK zinātniskās izpētes

29.

komisijas stipendiāte Kristīne Rotbaha, lai iepazīstinātu ar pētījumu «Latvju Nacionālās Jaunatnes Apvienības
(LNJA) Valkas grupa (1945). Atmiņu
mantojums». Šogad 15.martā apritēs
septiņdesmit gadu kopš Kara tribunāls 1946.gadā notiesāja 19 jauniešus
par nevardarbīgu pretošanos, dalību
«pretpadomju organizācijā» vecumā
no 14 gadiem, tajā skaitā par tādiem
«noziegumiem» kā sarkanbaltsarkanu papīra karodziņu izgatavošana, kā
arī Latvijas brīvības cīnītāju kapu apkopšanu. Šo patriotisko jauniešu vidū
bija arī toreizējā kārķēniete Judīte
Vēvere (Gudrīte). Kristīne Rotbaha
pirms dažiem gadiem bija kopā ar
profesori Janīnu Kursīti ekspedīcijā
Valkas novadā, tajā skaitā arī Kārķos.
Ekspedīcijas laikā viņa pierakstīja
valcēnieša Alfona Meira dzīvesstāstu,
kas bija ierosinājums veikt padziļinātu
izpēti par Latvijas Jaunatnes Apvienības Valkas grupas jauniešu likteņiem un tā laika notikumiem.

Pēc vairāk nekā 70 gadiem izdodas noskaidrot karavīru likteņus

Pasākumā piedalīsies arī Tālis
Ešmits, kura vadībā 2013.gadā Kārķu
pagastā tika meklēti vācu karavīru
apbedījumi. Rezultātā dažādās vietās
(pie baznīcas, pie «Lejaspelēdu» un
«Kalnārņu» mājām, Vellu mežā un
Ragsilā tika atrastas pavisam kopā 12
cilvēku mirstīgās atliekas. Šobrīd ir
veikta šo cilvēku identiﬁkācija un
Tālis Ešmits pastāstīs par šīs eks-

Arī šogad katrs ir aicināts uz piemiņas brīdi Kārķos pie pelēkā akmens
pedīcijas rezultātiem.
Brāļu kapu komiteja sadarbībā ar
grupu «Leģenda» pagājušajā gadā
paveica unikālu darbu – pārveda no
Pleskavas apgabala 236 Latvijas karavīru, kas dienēja vācu armijā,
mirstīgās atliekas. Unikāls ir šis darbs
arī ar to, ka izdevās identiﬁcēt visus
236 mirušos, tajā skaitā vairāki no
tiem ir arī no Valkas apriņķa, taču ne
visiem joprojām ir atrasti tuvinieki.
Līdz šim Kārķos mēs esam apzinājuši 83 cilvēkus, kas ir dienējuši
vācu armijā. Šajā pasākumā ikvienam

būs iespēja arī uzzināt vairāk, kā
šķetināt kamolu, ja jūsu dzimtā ir
cilvēki, kas pazuduši kara laikā un
joprojām nav ziņu, kur atdusas brālis,
tēvs, vectēvs vai kāds cits tuvs
cilvēks.
Pasākumu kuplinās Kārķu senioru
ansamblis «Baltie taureņi» un Kārķu
skolas audzēkņu muzikāli priekšnesumi.
Būsiet gaidīti, lai kopīgi godinātu
un izzinātu pagasta, novada un Latvijas vēsturi un, apzinoties saknes,
kļūtu stiprāki. 

Kārķos Meža dienu pasākumus
vadīs Māris Grigalis

un 30.aprīlī Kārķos notiks
13.Meža dienas. Kā vienmēr būs tradicionālās lietas, bet netrūks arī pārsteigumu.
Šogad jaunums – pirmajā dienā –
29.aprīlī pulksten 11.00 notiks seminārs «Kā ieinteresēt un motivēt
bērnus un jauniešus iemīlēt Latvijas
zeltu – koku, darīt praktiskus darbus
un gatavot koka lietas». Lektori –
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU)
as. profesors Vilnis Kazāks, RTU
maģistratūras studenti, mājturības
skolotāji dalīsies praktiskā pieredzē
darbā ar bērniem un jauniešiem. Pēc
tam pulksten 13.00 izbraukums apskatīt pagasta informācijas centra
darbarīku kolekciju un «Jaunrozēnu»
mājās iepazīšanās ar bijušā muižas
galdnieka Ādama Tentera galdnieka
darbarīku kolekciju, kas ir vairāk
nekā 100 gadu veca. Uz pasākumu
aicināti mājturības skolotāji, kokapstrādes un rokdarbu pulciņu vadītāji, vecāki un ikviens interesents,
kas vēlas bērniem iemācīt praktiskas
iemaņas. Aicinām līdzi ņemt bērnu
un jauniešu gatavotas lietas no koka,
lai kopīgi veidotu izstādi «Dari pats!»
Jau piektdien, 29.aprīlī, pēcpusdienā
Kārķos ieradīsies mazpulcēni, Eko
skolu dalībnieki no visām Valkas novada skolām un vairākiem citiem novadiem. Iepriekšējā vakarā, kā jau
tradicionāli, ieradīsies arī Rīgas Tehniskās universitātes studenti, lai nākamajā dienā vadītu Zaļo koka darbnīcu un piedalītos Koka auto sacensībās.
Atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumiem, arī šogad ikvienam būs iespēja
doties pārgājienā – pārbraucienā «Dabas un kultūrvēstures pērles mums
tuvumā» (pulcēties pie Kārķu pamatskolas pulksten 17.30 vai pulksten
18.00 pie Ērģemes pilsdrupām, kur

gida pavadībā būs iespējams iepazīties ar Ērģemes pilsdrupu vērienīgajiem rekonstrukcijas darbiem, paveikto, pilsdrupu apkārtni, dabas un
kultūrvēstures pērlēm ceļa «Ziemeļu
stīga» malās, pēc tam kopīga vakarēšana ar dziesminieku Kārli Kazāku
pie ugunskura pie Kārķu skolas āra
EKO klases. Pasākumā aicināts piedalīties ikviens interesents, līdzi ņemt
desiņas kopīgam ugunskuram.
Meža dienu svinīga atklāšana 30.
aprīlī pulksten 9.00 pie Kārķu Dabas
koncertzāles, pēc tam izbraukšana uz
objektiem. Darbi ritēs vienlaicīgi vairāk nekā 15 objektos un katram iespēja
izvēlēties sev visinteresantāko un
piemērotāko. Šogad Meža dienu darbi
galvenokārt, notiks Lustiņdruvā un
Ķires upes krastā – Tradīciju salas
labiekārtošana, Zvēru kafejnīcas būvniecība, meža stādīšana, laipu izbūve,
upes krasta tīrīšana un niedru būdiņas būvēšana dzeņu vērošanai (šogad gada biotops ir niedrājs un gada
putns dzenis) u.c. darbi. Pagasta centrā strādās arboristi, kura darbu būs
iespēja ikvienam vērot.
Kā jau tas talkā pienākas – pēc kopīga darba, būs kopīga maltīte un
atpūta, kur katrs varēs sev atrast ko
interesantu un aizraujošu – notiks
arī 5.Koka auto sacensības Kārķos.
Ikviens aicināts gatavot koka auto un
piedalīties sacensībās, kurās šogad
vistālāk aizbraukušā rezultāta uzrādītājam būs īpaša balva – brauciens
uz Briseli. Pasākumā piedalīsies Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks, kurš arī pasniegs šo balvu sacensību uzvarētājam. Balvas saņems
visās sacensību klases pirmo trīs vietu
ieguvēji, taču kā iepriekšējās sacensības liecina – pats nozīmīgākais ir
azarts un dzīvesprieks, kas valda visu
sacensību laiku.

Meža dienas katru gadu pulcē interesentus no aizvien tālākām Latvijas vietām
Meža dienu pasākumu vadīs un
koka auto sacensības komentēs TV
šovu un raidījumu vadītājs Māris Grigalis.
Visas dienas garumā darbosies
Viļņa Kazāka un studentu vadībā
Zaļā koka darbnīca. Apskatāma būs
vairākas izstādes – grozu, Zaļā koka
darbnīcā izgatavoto lietu, zīmēju,
bērnu un jauniešu gatavoto koka lietu
izstāde «Dari pats». Ikviens talkas
dalībnieks aicināts uz talku ņemt grozus, lai piedalītos lielajā Grozu izstādē.
Grozi var būt visdažādākie (kartupeļu,
malkas, ogu, ābolu, sēņu, pīrāgu u.c.
saimnieciskām va-jadzībām), gatavoti
no dažādiem materiāliem. Interesantākajiem eksponātiem paredzamas
pārsteiguma balvas!
Ikvienam pasākuma dalībniekam
būs iespēja pārbaudīt savu veiklību
un drosmi aizraujošās sportiskās aktivitātēs – izmēģināt savus spēkus
alpīnisma aktivitātēs un izbaudīt
izjādes ar zirgiem. No pulksten 12.00

Rūķa Dabas bodītē būs iespējams
nopirkt lauku labumus.
Pasākumu dienā jau no pulksten
13.00 un vakarā pulksten 22.00 zaļumballi spēlēs «Rumbas kvartets».
Būsiet mīļi gaidīti Kārķos raženi
strādāt un kopīgi atpūsties! Pie mums,
kā jau tradicionāli – pēc labi padarīta
darba, būs laba atpūta. Nāciet un aiciniet līdzi radus, draugus un ģimeni!
Talku tūrisms – šis ir jēdziens, ko
kārķēnieši cenšas iedibināt pirmie
Latvijā. Pirmie zvani par dalību talkā
ir jau no Rīgas, Alūksnes un Briseles.
Ikviens būsiet gaidīts Kārķos strādāt,
sakopt vidi, aktīvi atpūsties un ko
jaunu uzzināt! Paldies visiem sadarbības partneriem atbalstītājiem –
ēdināšana visiem būs bez maksas. (Ja
nepieciešama nakšņošana, lūgums
iepriekš pieteikties). Viss notiks par
prieku dabai un cilvēkiem!
Kārķu Meža dienu rīcības komitejas vārdā Sandra Pilskalne (mob. tālr.
26391447). 
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24.marts – Pasaules
Tuberkulozes diena

Teksts: Edīte Balode, Valkas novada
Sabiedrības veselības organizatore

I

k gadu 24.martā pasaulē tiek
atzīmēta Pasaules Tuberkulozes
diena. Eiropas Slimību proﬁlakses
centra dati liecina, ka Latvija 2013.
gadā reģistrēto tuberkulozes gadījumu ziņā ieņem trešo vietu Eiropas
Savienības un Eiropas Ekonomiskās
zonas valstu vidū uzreiz aiz Rumānijas un Lietuvas. Kaut arī saslimstība pēdējo gadu laikā ir bijusi
mainīga, jaunākie Slimību proﬁlakses
un kontroles centra (SPKC) dati apliecina, ka pozitīva tendence, kura
sākusies Latvijā 2002.gadā, joprojām
turpinās un saslimstība ar tuberkulozi turpina samazināties. Pērn sasniegta zemākā reģistrētā saslimstība
ar tuberkulozi kopš 1993.gada. Taču
būtiski minēt faktu, ka tuberkuloze

vēl aizvien ir bieži sastopama infekcijas slimība Latvijā. Ar tuberkulozi var
saslimt ikviens, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, izglītības vai ienākumu
līmeņa.
Ja Jums rodas šaubas par savu
veselības stāvokli, meklējiet palīdzību
pie sava ģimenes ārsta, apmeklējiet
Latvijas Sarkanā Krusta Veselības
istabu Valkā, Semināra ielā 23 katru
darba dienu no 9.00 līdz 13.00 vai
dodieties pie plaušu speciālistiem.
Bezmaksas izmeklēšanu un konsultāciju par tuberkulozi iespējams saņemt pie plaušu speciālistiem visā
Latvijā. Tuvākie specializētie kabineti
atrodas «Strenču psihoneiroloģiskā
slimnīcā» tuberkulozes nodaļā Strenčos, Valkas ielā 11, tālr.: 64731340.
Ftiziopneimonologa kabinets atrodas
arī Valmierā, Jumaras iela 195, tālr.:
64202526. 

«Klīnikas DiaMed» atbalsta programma
starpskriemeļu trūces operācijas veikšanai

Teksts: Edīte Balode, Valkas novada Sabiedrības veselības organizatore

K

ā jau ziņots, šogad Valkas
pašvaldība ir uzsākusi ilgtermiņa sadarbību ar ārstniecības
iestādi «Klīnika DiaMed», kas specializējas diagnostikā un kas pacientiem piedāvā kompleksu ārstēšanu neiroloģijā, ortopēdijā un onkoloģijā. Valkas mērs Vents Armands Krauklis ir kļuvis par dienas
stacionāra Vidzemes palātas aizbildni klīnikas jaunatklātajās telpās
Rīgā, Brīvības gatvē 214 un ir saņēmis apliecinājumu par «Klīnikas
DiaMed» un Valkas novada sadarbību veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšanā.
Šobrīd «Klīnikā DiaMed» ir izveidota īpaša atbalsta programma, kuras ietvaros kādam iedzīvotājam
tiks dāvāta iespēja veikt bezmaksas
starp-skriemeļu diska trūces ope-

rāciju. Lai izvēlētos piemērotāko
kandidātu, atbilstībai operācijai ir
noteikti šādi kritēriji:
− Klientam ir atzinums no neiroķirurga par absolūtām indikācijām;
− Klients ir darba spējīgā vecumā;
− Klientam ir ierobežoti ienākumi,
piemēram, klients ir ģimenes vienīgais apgādnieks.
Lai nodrošinātu, ka šo unikālo iespēju var izmantot vispiemērotākais
kandidāts, atbilstību kritērijiem vērtēs Valkas novada Sociālo lietu komiteja. Aicinām visus potenciālos
kandidātus pieteikties Valkas novada domē.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Valkas
novada domes Sabiedrības veselības
organizatori Edīti Balodi pa telefonu
28644365. 

Medicīniskā komisija aprīlī
Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

M

edicīniskā komisija Vidzemes slimnīcas
poliklīnikā Valkā strādās piektdien, 8.aprīlī
no plkst. 9.00 līdz 12.00. Būs pieejams ķirurgs, neirologs, oftalmologs (acu ārsts), otolaringologs (ausukakladeguna ārsts), narkologs un arodslimību ārsts.
Varēs veikt elektrokardiogrammas un rentgena izmeklējumus, kā arī nodot
analīzes.
Klientu ērtībām komisijas laikā būs iespējams izdarīt arī audiometrijas
un spirogrāﬁjas izmeklējumus.
Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, tālr. 64722307. 

Mobilais mamogrāfs

Teksts: Jolanta Selezņeva, SIA «Veselības centrs 4» Mobilo mamogrāfu
projekta pacientu koordinātore

S

ievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk
savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 29.martā pie Valkas ģimnāzijas,Raiņa iela 28a.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc
TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā
veselības dienesta Valsts skrīninga
programmas ietvaros izmeklējums
ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule
ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas
datuma).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša

ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības
dienestu – PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem
67142840 un 27866655 (lūgums sagatavot personas kodu). 

Veselības aprūpes
saņemšana pierobežā
Teksts: Edīte Balode, Valkas novada
Sabiedrības veselības organizatore

2

015.gada decembrī Valkas novada dome vērsās pie Veselības
ministra ar lūgumu sakārtot jautājumu par veselības aprūpi pierobežas reģionā. Valkas novada dome lūdza Veselības ministru skatīt
Valkas un Valgas situāciju īpašā
statusā, jo tuvākā slimnīca Valkas
iedzīvotājiem atrodas otrpus robežas. Šobrīd ir panākti nelieli uzlabojumi, kas attiecas uz plānveida veselības pakalpojumu saņemšanu
Igaunijā, Valgas slimnīcā.
Latvijas iedzīvotājam ir tiesības
saņemt plānveida veselības pakalpojumus arī Igaunijā, Valgas slimnīcā, taču viņam ir jāievēro šādi
nosacījumi:
1) Par saņemtajiem medicīnas pakalpojumiem sākotnēji būs jāmaksā
pašam;
2) Pēc pakalpojuma saņemšanas
Valgas slimnīcai jālūdz, lai tā izsniedz dokumentus par ārstēšanos
Valgas slimnīcā igauniski, ar identisku tulkojumu latviski;
3) Viena gada laikā pēc pakalpojuma saņemšanas jāiesniedz dokumenti Nacionālajam veselības dienestam (NVD), lai NVD varētu
lemt par izdevumu apmaksu.
Ja saņemtā medicīniskā palīdzība
Latvijā ir valsts apmaksāts pakalpojums, iedzīvotājs varēs saņemt naudu par ārstēšanos Valgā atpakaļ, atbilstoši Latvijā noteiktajiem veselības aprūpes pakalpojumu tariﬁem.
Var gadīties, ka iedzīvotājs atpakaļ
saņems tikai daļu summas, jo Latvijā

noteiktie tariﬁ var būt zemāki.
Plašāku informāciju par iespējām
saņemt ve-selības aprūpes pakalpojumus Valgas slimnīcā, kā arī informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem NVD ikviens var saņemt
pie Valgas slimnīcas Pārrobežu projektu vadītājas Everitas Pukinskas
pa telefonu +371 67630503 katru darba dienu no 8:00 līdz 16:00, vai rakstot uz e-pastu: everita.pukinska@
valgahaigla.ee.
Attiecībā uz neatliekamo un
steidzamo medicīnisko palīdzību
paliek spēkā līdzšinējie noteikumi. Ja Latvijas iedzīvotājs īslaicīgi
(līdz 3 mēnešiem) uzturas Igaunijas
teritorijā atpūtas vai tūrisma braucienā, komandējumā vai biznesa
darījuma braucienā, meklē darbu,
studē vai ir mācību praksē un viņš,
atrodoties Igaunijas teritorijā, ir
pēkšņi saslimis, guvis traumu vai
kāda cita iemesla dēļ viņam nepieciešama steidzama vai neatliekama
medicīniska palīdzība, viņš pēc palīdzības var vērsties Valgas slimnīcā,
uzrādot Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK).
Ja trauma gūta vai saslimšana notikusi Latvijas teritorijā, pēc palīdzības var vērsties pie sava ģimenes
ārsta, Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā Valkā, Rūjienas ielā
3 vai arī, izsaucot neatliekamo medicīnisko palīdzību. Vēršanās pēc
palīdzības Valgas slimnīcā šādos
gadījumos tiks uzskatīta par plānveida medicīnisko palīdzību un
iedzīvotājam par saņemtajiem medicīnas pakalpojumiem sākotnēji
būs jāmaksā pašam. 

Kultūras dzīvē
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Valkā apskatāma graﬁķa
Jāņa Urtāna darbu izstāde

Teksts: Aivars Ikšelis, izstāde kurators

Teksts: Jana Lāce, JVLMA
Koncertdaļas vadītāja

V

alkas pilsētas kultūras nama
pelēkajā zālē un pirmā stāva
foajē no 23.februāra apskatāma Jāņa
Urtāna ofortu un akvatintas darbu
izstāde «Vanitas».
Mākslinieks dzimis Ludzā, dzīvojis un mācījies Jēkabpilī. 2013.gadā Rēzeknes augstskolā ieguva bakalauru
grādu vizuāli plastiskajā mākslā graﬁkā, bet 2015.gadā Rīgā pabeidzis Latvijas Mākslas akadēmijas maģistratūru. Izstādē aplūkojami 12 mākslinieka darbi.
Izstādei dots nosaukums «Vanitas»,
kas ir atvasināts no latīņu valodas un
nozīmē tukšums jeb niecība, un norāda uz visu pasaulīgo lietu — tādu
kā bagātība, skaistums, izpriecas —
nenozīmību.
J.Urtāns saka: «Šajos darbos es aicinu
cilvēkus ielūkoties lietās, kas ir ap mums.
Lietās, kas iespaido mūs un apkārt
esošos. Nav svarīgi, cik ﬁziski vai garīgi
spēcīgs tu esi. Nāves klātbūtne ir jūtama
it visur. Viena muļķīga rīcība var darīt
galu tavai dzīvei vai arī spēcīgi izmainīt
tās ritējumu. Doma ir paslēpta simbolos,
kuri izmantoti. Darbi nav tikai par nāves
esamību, bet arī par cilvēku savstarpējām
attiecībām. Tajos izmantoju simboliku,
kas nāk no Eiropas un citām pasaules
lielākajām reliģijām».
Vanitas (no latīņu valodas: iedomība, iznīcība) pārstāvēta ar aizmirstības simboliem, galvaskausu, smilšu
pulksteni, nodzēstām svecēm, arī aforismiem kā «memento mori» (mirušā
domas). Vanitas bija pazīstams jau

A

antīkajos laikos un viduslaikos «Nāves uzvara». Vanitas kā pastāvīga
tēma iezīmējas 11.gadsimtā, bet kulminācija pienāca 16. un 17.gadsimtā
īpaši klusajās dabās.
Sākotnēji mākslinieki iedvesmojās
no Bībeles Salamana Mācītāja grāmatas vārdiem: «Ak, niecību niecība!
Viss ir niecība!». Šādi mākslas darbi
atgādina, ka vara, baudas un zemes
dzīves skaistums ir pārejošas parādības.
Šajos darbos mākslinieks aicina
cilvēkus padomāt. Par lietām, ko viņi
dara katru dienu, kā viņu darbības iespaido apkārt esošos. Var pienākt laiks vai stāvoklis, kurā mūsu dzīve ir
tikai vārds, kad tu vēlēsies, lai dzīve
ātrāk beidzas, un cerēsi, ka tās vietā
nāks jauna.
Paši darbi tiešā veidā neatspoguļo
briesmas. Doma ir paslēpta simbolos,
kuri izmantoti. Darbs nav tikai par
nāves esamību, bet arī par cilvēku
savstarpējām attiecībām. 

Aicina pieteikt mazos dziedātājus
konkursiem «Cālis» 2016 un
«Visi putni skaisti dzied» 2016

Teksts: Līga Šnuka, Valkas pilsētas kultūras nama Kultūras pasākumu organizatore

30

.aprīlī plkst. 13.00 J.Cimzes
Valkas mūzikas skolā notiks Valkas novada mazo vokālistu
konkursi «Cālis» 2016 un «Visi putni skaisti dzied» 2016.
Abos konkursos aicinām pieteikties mazos dziedātājus no Valkas novada (dalībnieku skaits nav ierobežots). Konkursā «Cālis» 2016 var pieteikt dalībniekus līdz 5 gadu vecumam (ieskaitot), bet mazo vokālistu
konkursā «Visi putni skaisti dzied»
2016 – dalībniekus līdz 7 gadu vecumam (ieskaitot). Dalības maksa konkursos 3 eiro, ko var samaksāt Valkas
pilsētas kultūras nama kasē katru
darba dienu no 8.00 līdz 20.00.
Konkursu mērķis ir veicināt pirmsskolas vecuma bērnu un jaunāko klašu
skolēnu muzikālo spēju attīstību. Katram konkursantam pēc brīvas izvēles

J.Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas simfoniskā
orķestra koncerts

jāsagatavo viena dziesma, kas atbilst
dziedātāja vecumam un balss spējām.
Dziesmu var dziedāt gan a capella,
gan mūzikas instrumentu vai fonogrammu pavadījumā. Mazo vokālistu
dziedāšanu, muzikalitāti un vokālās
dotības vērtēs profesionāla žūrija. Visi
mazie dziedātāji saņems diplomus un
piemiņas balvas.
Aicinām vecākus un mūzikas skolotājus pieteikt mazos konkursantus
līdz 20.aprīlim, aizpildot pieteikuma
anketas.
Pieteikuma anketas un konkursa
nolikumi – Valkas novada mājaslapā
sadaļā Kultūra.
Konkursa dienā no plkst. 10.00 mazajiem dziedātājiem būs nodrošināti
mēģinājumi un konkursa apskaņošana.
Uz tikšanos J.Cimzes Valkas mūzikas skolā! 

Ar stāvovācijām izskan Moijas Brenanas
un Kormaka de Baras koncerts Valkā

M

arta sākumā Valkas pil- uzstājās ķeltu dīva, Grammy balsētas kultūras namā dzir- vas ieguvēja Moija Brenana un īru
dējām, iespējams, īpašāko koncer- arfas virtuozs Kormaks de Bara.
tu kultūras namā. Piepildītā zālē

Lai unikālais notikums būtu iespējams,
pateicamies visiem koncerta atbalstītājiem:

SIA «Valkas būvnieks», valdes priekšsēdētājs Jānis Krūkliņš
SIA «Vārpas 1», valdes priekšsēdētājs Ivars Zalužinskis
SIA «Valkas meliorācija», valdes priekšsēdētājs Jānis Biezais
ZS «Dambīši», īpašnieks Mārtiņš Kreilis
SIA «Woltec», valdes priekšsēdētājs Jānis Bikiņš
SIA «Pepi Rer», valdes priekšsēdētājs Imants Šteins
SIA «ARVORE», valdes priekšsēdētājs Jānis Ērglis
SIA «Limbažu ceļi» valdes priekšsēdētājs Andris Garklāvs
Inese Semjonova

prīļa otrajā pusē Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas
simfoniskais orķestris, noslēdzot savu koncertsezonu, neaprobežosies tikai ar vienu koncertu Rīgā, bet, pateicoties KKF atbalstam, dosies nelielā
koncertturnejā uz Vidzemes Austrumu pusi. Diriģentu Andra Vecumnieka un Artūra Gaiļa vadībā koncertos
Gulbenē (21.aprīlī) un Valkā (22.aprīlī)
orķestris piedāvās publikai 20.gadsimta klasiskās mūzikas šedevrus,
krievu mūzikas ģēniju darbus – Sergeja Rahmaņinova Trešo koncertu
klavierēm ar orķestri re minorā un
Dmitrija Šostakoviča Devīto simfoniju Mibemol mažorā.
Krievu komponista un pianista
Sergeja Rahmaņinova (1873. – 1943.)
Trešais klavierkoncerts neapšaubāmi
ir viens no populārākajiem skaņdarbiem mūsdienu pianistu repertuārā.
Rahmaņinovs ir radījis muzikāli bagātu un emocionāli piesātinātu kompozīciju, kas mūziķus un klausītājus

nekad neatstāj vienaldzīgus un ir
diezgan liels pārbaudījums solistam.
Šis koncerts ir ļoti sarežģīts – kāds
esot izskaitījis, ka tajā ir 50000 nošu!
Lai pilnasinīgi piepildītu šo spēcīgo
mūziku, nepieciešami lieli ﬁziskie un
garīgie resursi, tā burtiski jālaiž caur
sevi, tādēļ arī tai cienīgs solists tiks
noteikts konkursa kārtībā.
Dmitrija Šostakoviča (1906. – 1975.)
Devītā simfonija savu pirmatskaņojumu piedzīvoja 1945.gada novembrī.
Sākotnēji iecerētais veltījums Tēvijas
kara uzvarai pārsteidza visus – gan
klausītājus, gan kritiķus.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris (mākslinieciskais vadītājs un diriģents asoc.
prof. Andris Vecumnieks) šobrīd sagatavo vidēji 6 – 7 koncertprogrammas gadā, spēlējot gan latviešu diriģentu, gan arī ārzemju viesdiriģentu vadībā.
Šī gada augustā orķestris piedalīsies Young Euro Classics festivālā
Berlīnē.
Esiet laipni gaidīti mūsu koncertos! 

Uz muzikālu detektīvu «Lielais noslēpums»
aicina radošā apvienība «Teātris un Es»

V

alkas pilsētas kultūras namā
23.aprīlī plkst. 14.00 uz jaunu
muzikālu detektīvu «Lielais noslēpums».
Muzikālais detektīvs ir pilns negaidītu notikumu un noslēpumu.
Izrādes saspringtais sižets neļaus gulēt ne mazajam, ne arī lielajam skatītājam. Šajā projektā apvienojuši spēkus, gan mums visiem zināmie
«Anekdošu šova» aktieri – Jānis Reinis, Enriko Avots, Helēna Vasiļevska,
Armands Ekštets gan arī jaunie aktieri. Šīs lugas autors un režisors ir
latviešiem iemīļotu TV seriālu, kā,
piemēram: «Sirdsmīļā Monika», «Vecpuiši», «Lielās derības», «Dakterīt, pa-

līgā», režisors Armands Ekštets. Par
ko tad ir šī izrāde? Kūtspakaļas ielā
regulāri pazūd saldumi. Tagad bez
savas skaistās tortes paliek arī gailis.
Šo noziegumu sāk izmeklēt detektīvs
Ņauris. Tiek meklēts zaglis, liecinieki,
bet izmeklēšanai nav nekādu rezultātu, līdz brīdim, kamēr…
Lomās: Gailis – Jānis Reinis vai Edgars Varaņickis, Ņauris – Armands
Ekštets, Vista – Helēna Vasiļevska vai
Sibilla Biteniece, Zaķis – Enriko Avots
vai Estere Pumpure.
Labs un pozitīvs noskaņojums
jums ir garantēts! Izrādes ilgums – 1
stunda. Ieeja – 3 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana. 
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Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
no 16.02.2016. līdz 15.03.2016.
reģistrēti 4 bērni:

1 meitenīte – Lauma un 3 zēni –
Roberts, Artūrs un Kirils.

Sveicam ģimenes ar dzīvē
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Sveicam JUBILĀRUS!
Valkas pilsēta

Inga Boša 01.04., Juris Rubenis 01.04., Jānis
Prodišķis 01.04., Ausma Putniņa 03.04.,
Māra Zālīte 03.04., Daina Grasmane 04.04.,
Nora Ceriņa 05.04., Genadijs Jašmolkins
05.04., Nora Ceriņa 05.04. , Erika Zaiceva
06.04., Anita Čekanoviča 09.04., Anita
Kopštāle 09.04., Ziedonis Mārins 09.04.,
Raimonds Ontensons 09.04., Līga Putriņa
10.04., Mārīte Neļķe 10.04., Aija Bērziņa
10.04., Aija Pētersone 10.04., Aldis Veinbergs 12.04., Maija Uzbeka 12.04., Regīna
Muižarāja 13.04., Nadežda Ruščaka 14.04.,
Ona Fiļipoviča 15.04., Egils Vilciņš 16.04.,
Valentins Dmitrijevs 17.04., Raita Kauliņa
17.04., Daiva Daugule 18.04., Viktors Afanasjevs 18.04., Donalds Smelteris 19.04.,
Valda Podniece 20.04., Reinis Kampa 21.04.,
Intis Kaņeps 21.04., Marija Markeviča
22.04., Laimdota Bērziņa 23.04., Marija
Meļņika 23.04., Juris Āboliņš 25.04., Nadežda Induse 25.04., Inese Veinimjae 26.04.,
Vija Gailīte 26.04., Nadežda Dumarāne
27.04., Irina Hauga 30.04., Gundega Ukre
30.04.

Ērģemes pagasts

Jānis Guļāns 2. 04., Mirdza Bētaka 13. 04.,
Pēteris Kreilis 16. 04., Leons Jančevskis 18.
04., Jānis Neilands 18. 04., Gunta Strazdiņa
24.04.

Kārķu pagasts

Gatis Andrejauskis 3.04., Elīna Paulsone
5.04., Arta Pūpola 11.04., Jānis Jukāms
12.04.

Valkas pagasts

Aleksandra Millersone 2.04., Valentīna
Čerpinska 4.04., Valentina Ivanova 4.04.,
Jūlija Breice 4.04., Juris Kauliņš 12.04., Tija
Karnīte 18.04., Jekaterina Lielbikse 19.04.,
Vizma Vaein 20.04., Zigurds Sērmūkslis
20.04., Gunta Kociņa 27.04.

Vijciema pagasts

Irma Andersone 4.04., Uldis Pakalns 8.04.,
Juris Kalniņš 16.04., Līga Gulbe 22.04.

Zvārtavas pagasts

Tālis Elpers 3. 04., Andris Krieviņš 5. 04.,
Māris Ronimois 10. 04., Aldonis Skrodelis
13. 04., Ainārs Elmis 23. 04., Rūta Namniece
25. 04., Dzintars Pogulis 30. 04.

Valkas novada dome

(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un
«pusapaļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem.)

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!
Aizvadīti mūžībā

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā no
16.02.2016. līdz 15.03.2016. reģistrēti 8 mirušie:
Jānis Balodis (1940.), Harijs Beiša (1939.),
Anna Jekimova (1940.), Vairis Kalniņš
(1958.), Gunārs Lange (1931.), Irina
Ščerbakova (1951.), Genadijs Tukačevs
(1939.), Lidija Ukre (1916.).
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Valkas novada dome

«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4300 eks.
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Dokumentālā ﬁlma I
«Vēsā mierā» Valkā
alkas pilsētas kultūras namā 28.aprīlī plkst. 18.00
būs iespēja noskatīties dokumentālo ﬁ lmu «Vēsā
V
mierā».
Filma ir izklaidējošs, pozitīvi motivējošs un piesātināts
stāsts par uzdrīkstēšanos īstenot savus sapņus.
Filma stāsta par neatlaidību, drosmi un vēlmi būt pirmajam. Andris Dambis ar dēliem un pārējo komandu bez iepriekšējas pieredzes elektrisko auto būvēšanā rada OSCar
eO – pirmo bezceļu elektriskās piedziņas auto, kas ir arī pirmais Latvijā būvētais elektriskais auto. Viņu mērķis un izaicinājums ir ﬁnišēt pirmajiem 2012.gada Dakaras rallijreida
alternatīvās piedziņas auto klasē un, pateicoties ﬁlmas veidotājiem, ikvienam skatītājam ir iespēja vērot un būt daļai no
šī vienreizējā sasnieguma. Kas ir ne mazāk svarīgi – ﬁlma
noteikti nav paredzēta un interesanta tikai kaislīgiem auto
faniem! Tas ir stāsts, kas jāredz ikvienam!
Filmas garums – 75 min. Režisors – D.Eglītis, producents
un operators – K.Braķis. Bez vecuma ierobežojuma. Filmas
demons-trēšanu organizē Kinopunkts. Latvijā ražoto ﬁlmu
programma Kinopunktos tiek demonstrēta Nacionālā kinocentra ﬁlmu izplatīšanas projekta «Latvijas ﬁlmu maratons»
ietvaros. Ieeja uz seansu bez maksas. 

Spēlﬁlmas «Es
esmu šeit» seanss
1

4.aprīlī plkst.18.00 Valkas pilsētas kultūras namā
jaunās spēlﬁ lmas «Es esmu šeit» (režisors Renārs
Vimba) seanss.
Filma ir aizkustinošs stāsts par septiņpadsmitgadīgo Raju
un viņas brāli Robi (12), kas spiesti dzīvot kopā ar valdonīgo
vecmammu Olgu, jo viņu tēvs miris un māte aizbraukusi
meklēt darbu Anglijā. Pretēji bērnu gribai, vecmamma vēlas
pārdot lauku īpašumus, kas piederējuši viņu tēvam, bet
situācija mainās pēc Olgas nejaušās nāves. Rajai un Robim ir
jāizvēlas – vai ziņot par viņas nāvi un nokļūt bērnu namā,
vai noslēpt šo faktu un cīnīties par savām dzimtajām mājām
un ģimeni. Raja kļūst par ģimenes apgādātāju un reizē
piedzīvo savu pirmo mīlestību.
Filmai prestižajā Berlīnes kino festivālā piešķirta galvenā
balva – Kristāla lācis – jauniešu ﬁlmu konkursā, kur no 2000
pieteiktajiem darbiem no visas pasaules tika atlasītas tikai 17
ﬁlmas. Latvijas kino vēsturē tas ir pirmais tik augsta ranga
apbalvojums.
Filma ir piemērota un saprotama visām skatītāju vecuma
grupām – sākot no 12 gadīgajiem, kuru vecumā ir viens no
ﬁlmas varoņiem līdz jauniešu vecākiem un vecvecākiem,
kuriem arī ir aktuāli ﬁlmā atainotie notikumi.
Filma ir 106 minūtes gara. Ieeja – 2 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana. 

Muzejs aicina dāvināt
padomju laika priekšmetus

Teksts: Ligita Drubiņa, Valkas novadpētniecības muzeja izglītojošā
darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

V

alkas novadpētniecības muzejs iecerējis rīkot krājuma izstādi par laika periodu no 1940. līdz 1990.
gadam – tā saucamajiem padomju gadiem.
Lai izstāde būtu interesantāka un aptvertu pēc iespējas
plašākas dzīves jomas, aicinām dāvināt vai aizdot uz izstādes
laiku dažādus sadzīves priekšmetus (piem., galda lampas,
telefona aparātus u.c.), skolas piederumus, galda spēles,
apģērbus, Padomju laika tirdzniecību vai kādu citu darba
sfēru atspoguļojošus priekšmetus un citus priekšmetus, kas
raksturo šo laiku.
Jums šīs lietas, iespējams, vairs nav nepieciešamas, bet,
uzdāvinot tās muzejam, jūs aizpildīsiet kādu tukšumu eksponātu krājumā un palīdzēsiet papildināt izstādi.
Paldies visiem, kas to jau ir darījuši, palīdzot muzeja darbiniekiem saglabāt vēstures liecības nākamajām paaudzēm!
Lūdzam līdz 15.aprīlim informēt muzeju par savu vēlmi
atbalstīt izstādi. Gaidīsim Valkas novadpētniecības muzejā
Rīgas ielā 64, Valkā darba dienās plkst. 8.00 – 17.00. Var rakstīt
uz e-pastu muzejs@valka.lv vai zvanīt 64722198.
Gaidīsim viesos muzejā! 

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv www.valka.lv

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707489
e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

zmanto iespēju piedalīties
stilistes Inetas Zariņas četru
nodarbību seminārā «Tu izskaties
labi – tu jūties labi!» Valkā, Semināra ielā 29
Stiliste Ineta Zariņa šajā profesijā
darbojas vairāk kā 20 gadus. Ikdienā
aktīvi strādā ar individuālajiem klientiem, lasa lekcijas, vada stila kursus un meistarklases, veido klientiem stila pārvērtības. Sniedz personīgā un biznesa stila konsultācijas
uzņēmuma darbiniekiem.
Nodarbību laikā būs iespēja pa
soļiem iemācīties visas nepieciešamās lietas, lai izvēlētos savai
personībai visatbilstošāko stilu.
Varēsiet uzzināt kā izvēlēties apģērbu, apavus un aksesuārus tieši
sev un pareizi veidot savu garderobi. Stiliste dalīsies ar padomiem
par iepirkšanos.
Dalības maksa par vienu nodarbību € 8.00
Pieteikties līdz 31.martam pa tālruni 64781193 vai 29393315.
Esiet laipni gaidīti! 

Par suņu obligāto
mikročipošanu un
reģistrēšanu Valkas novadā
Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

M

inistru kabineta noteikumi
Nr.491 «Kārtība, kādā tiek
noteikta mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācija» paredz, ka līdz 2016.
gada 1.jūlijam visiem suņiem, kuri
sasnieguši 6 mēnešu vecumu, jābūt
implantētai mikroshēmai un jābūt
reģistrētiem Lauksaimniecības datu
centrā.
Valkas novadā suņu saimnieki var
doties pie veterinārārstēm Vijas Lāces
un Ingrīdas Vilnes, lai implantētu
sunim mikroshēmu un veiktu reģistrāciju. Kontaktinformācija:
• Vija Lāce, Raiņa iela 12, Valka, mob.
tālr.: 26320193
• Ingrīda Vilne, Smilšu iela 29, Valka,
mob.tālr.29131260
Mikročipošana un reģistrēšana ir
maksas pakalpojums. Mikročipa ievietošanas izmaksas ir 18 eiro, savukārt reģistrēšana datu bāzē izmaksās 14 eiro. Papildus informācija
pie abām veterinārārstēm.
Atgādinām, ka ierodoties pie veterinārārsta ar suni, līdzi jāņem dzīvnieka pase vai vakcinācijas apliecība.
Tāpat dzīvniekam ir obligāti jābūt
vakcinētam pret trakumsērgu.
Gadījumā, ja dzīvnieks ir jau mikročipēts, atgādinām, ka ir obligāti jāveic reģistrācija Lauksaimniecības
datu centrā.
Par suņa nereģistrēšanu var piemērot sodu: ﬁziskām personām 7 –
120 EUR (atkārtoti 210 – 350 EUR),
savukārt juridiskām personām 15 –
350 EUR (atkārtoti 350 – 700 EUR). 
Iespiests tipogrāﬁjā
«LATGALES DRUKA
Datorgraﬁka: Mākslinieku un
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka»
Reģ. nr. 40008089643,
e-pasts: info@paradizessnibis.lv

Nr. 77 2016.gada 23.martā

Valkas novadā
Aicinām piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju
Lielajā Talkā, sīkāk par norises
vietām Valkas novadā lasiet 4.lpp.

sētas kultūras
Valnakasma pilpasākumi

• 25.aprīlī no plkst. 10.00 līdz 13.00
Valkas pilsētas kultūras namā lielajā
zālē Donoru diena.
• 25.martā plkst. 16.00 Lugažu stacijā Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas brīdis.
• 25.martā plkst. 17.00 lielajā zālē
Dziesmu un nostāstu programma
«Dziesmu Dance», piedalīsies Z.
Jančevska, L.Bērza, Ē. Zeps, A. Jansons. Biļešu cena: 5 eiro, senioriem
un skolēniem – 3 eiro.
• 26.martā plkst. 16.00 lielajā zālē
koncerts «Saules gaismā». Piedalīsies kamerkoris «Konvents» (Rīga),
Valkas novada sieviešu koris «Ziemeļstīga», Valkas vīru vokālais ansamblis «Lai skan!», Saieta nama
«Lugažu muiža» vokālais ansamblis
«Atbalss» un Zvārtavas sieviešu ansamblis. Ieeja - bez maksas.
• 28.martā plkst. 10.00 Lugažu
laukumā pasākums «Otrajās Lieldienās», plkst. 12.00 Lieldienu zaķa
skrējiens.
• 1.aprīlī no plkst. 10.00 līdz 14.00
TLMS «Saulīte» telpā – Nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanas
pasākums «Satiec savu meistaru».
Aušana. Ieeja – brīva.
• 2.aprīlī no plkst. 10.00 līdz 14.00
TLMS «Saulīte» telpā – pasākums
«Satiec savu meistaru». Aušana. Ieeja – brīva.
• 2.aprīlī no 11.00 līdz 15.00 aušanas pulciņa telpā – pasākums
«Satiec savu meistaru». Aušana
stellēs un rāmī. Ieeja – brīva.
• 2.aprīlī plkst. 18.00 lielajā zālē
modes deju grupas «Aija» jubilejas
koncerts «Piecpadsmit mirkļi». Ieeja
– ziedojums grupas deju apavu
iegādei.
• 6.aprīlī plkst. 10.00 lielajā zālē
Vidzemes mūzikas skolotāju seminārs.
• 8.aprīlī plkst. 18.00 lielajā zālē
Cimzes mūzikas dienas. Jauno talantu festivāla noslēgums/koncerts.
Ieeja – 1 eiro.
• 11. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 10.00
Med Prom produkcijas prezentācija.
• 14.aprīlis plkst. 18.00 lielajā zālē
jaunā spēlﬁlma «Es esmu šeit». Ieeja
– 2 eiro.
• 16.aprīlī plkst. 14.00 lielajā zālē
5.Starptautiskā konkursa jaunajiem
estrādes solistiem un deju grupām
«Bordertown Beat» II kārta. Ieeja – 5
eiro.
• 22.aprīlī plkst. 18.00 lielajā zālē
JVLMA simfoniskā orķestra koncerts. Ieeja – 2 eiro.
• 23.aprīlī plkst. 14.00 lielajā zālē
izrāde bērniem «Lielais noslēpums».
Ieeja – 3 eiro.
• 24. aprīlī plkst. 16.00 lielajā zālē
koncerts «Krāsu balāde». Vārds mūzikā. Piedalīsies R.Pauls, Z.Muk-tupāvels. Ieeja – 10; 12; 15; 20 eiro.
• 28.aprīlī plkst. 18.00 lielajā zālē

dokumentālā ﬁlma «Vēsā mierā».
Ieeja – brīva.
• 30.aprīlī plkst. 13.00 J.Cimzes
Valkas mūzika skolā mazo vokālistu konkursi «Cālis» 2016 un
«Visi putni skaisti dzied» 2016. Ieeja
– ziedojums aktivitātēm Bērnu svētkos 1.jūnijā.
• 30.aprīlī plkst. 18.00 lielajā zālē
Valkas pilsētas kultūras nama senioru dramatiskā kolektīva izrādes
«Tā Ķenča lūgšana» un «Sveiki,
omītes!». Ieeja – ziedojums aktivitātēm Bērnu svētkos 1.jūnijā.

novadpētniecības
Valkas
muzejā

• No 2.aprīļa līdz 7.maijam Valkas
novada mākslinieku darbu «Eksperiments – mākslas skābeklis».
Izstādes atklāšana 2.aprīlī plkst.
15.00.

ValCenkastrānolavajādabibliotēkā

• No 1. līdz 16.aprīlim – izstāde
«No Neretas līdz Milvoki»: rakstniekam Jānim Veselim – 120.
• No 1. līdz 30.aprīlim – izstāde
«Te es esmu»: sveicam Anitu Anitīnu!
• 15.aprīlī plkst. 18.00 – pasākums
«Es tevi šodien satikt vēlos» –
muzikāls dzejas vakars ar dzejnieka
Egila Dambja piedalīšanos.
• No 18. līdz 30.aprīlim – izstāde
«Viršu laiks māca stāvēt sīkumiem
pāri»: rakstniecei Andai Līcei – 75.
• No 18. līdz 30.aprīlim – izstāde
«Romāna «Džeina Eira» autorei
Šarlotei Brontē – 200».
• No 18.aprīļa līdz 31.maijam – fotokonkurss «Iztēles projekcija».
• No 25. līdz 28.aprīlim – jauno
grāmatu dienas.

B

ibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

• 2.aprīlī no plkst. 10.00 līdz 12.00
– Starptautiskā Bērnu grāmatu diena «Reiz sensenos laikos…»: aktivitātes bibliotēkas apmeklētājiem.
• 16.aprīlī plkst. 11.00 – bērnu rīts
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

Ērģemes pagastā

• 23.aprīlī no plkst. 9.00 talkojam
parkā pie Turnas tautas nama,
Omuļu bibliotekas, Ērģemes vecās
baznīcas un pilsdrupās.
• 26.martā plkst. 12.00 Lieldienu
zaķa skrējiens Ērģemes pietura Turnas tautas nams.
ap plkst. 13.00 Turnas tautas nama bērnu dramatiskā kolektīva
izrāde «Trīs sivēntiņi».
ap plkst. 13.30 Vaļasprieku
izstādes «Var arī Tā» atvēršana.
plkst. 19.00 Turnas tautas nama
dramatiskā kolektīva teatralizēts
uzvedums «Ruksītis» un Ērģemes
pagasta galda spēļu čempionāta
kopvērtējuma laureātu apbalvošana, pēc tam ballīte kopā ar
grupu «Mustangs».
• 30.aprīlī plkst. 19.00 Mūsdienu
deju grupu salidojums – koncerts
«Deju virpulis 5» un balle kopā ar
grupu «Rolise».

K

ārķu pagastā

• 27.martā – Lieldienu rīts tautas
namā.
• 9.aprīlī plkst. 19.00 tautas namā
koncerts «Izskaties dzirdēts», koncertu vada «Alla Pugačova» un
«Tīna Tērnere», pēc koncerta balle,
spēlē grupa «Alianse».
• 16.aprīlī plkst. 11.00 Kārķu pamatskolas pirmsskolas grupas
Pavasara koncerts tautas namā.
• 23.aprīlī plkst. 19.00 J.Ziemeļnieka
Strenču tautas teātra izrāde «Pavasara neprāts» tautas namā.
• 29. – 30. aprīlī – Meža dienu pasākumi.
• Kamīnzālē – Vitas Balodes gleznas.

Lugažu muižā

• 26.martā plkst. 14.00 «Lieldienas
Lugažmuižā». Būs olu krāsošana,
ripināšana, šūpošanās, izbraucieni
ar zirgu, rotaļās iešana un zupas
vārīšana. Pēc tam Lieldienu koncerts. Ieeja brīva.
• Līdz 23.aprīlim Saieta namā
apskatā-ma Gaujienas amatierteātra
dalībnieku izstāde «Lellītes stāsti».
• 23.aprīlī plkst. 9.00 Pie «Lugažu
muižas» Lielā talka.
• 23.aprīlī plkst. 14.00 Fotoizstāde
«Jāņa Gleizda skaistākie dzīves
mirkļi» atklāšana. Viesi: Venta Kocere – LU bibliotēkas direktore, Roberts Svižeņecs – fotogrāfs, Valdis
Mazulis – LU Akadēmiskās bibliotēkas projektu vadītājs.
LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu
norises laiku nepieciešams mainīt.
Sekojiet informācijai www.valka.lv
vai interesējieties
spie pasākuma rīkotājiem!

V

ijciema pagastā

• 28.martā plkst. 15.00 Otrās Lieldienas visai ģimenei izglītojoša un
jautra izrāde «Zaķenes Jepes un Vilka Tūtiņa Lieldienu rokenrols».
• 1.aprīlī plkst. 9.30 Vijciema tautas namā Dzejas rīts pirmsskolas
vecuma bērniem «Zvirbulis 2016».
• 9.aprīlī plkst. 17.00 Vijciema tautas namā Vijas vārda dienas svinības. Dziesmu un deju vijas vīs kolektīvi no Burtnieku, Smiltenes un
Valkas novadiem. Veidosim gaismas tiltu pār Viju. Vārda dienas
ballīti vadīs «Sudmaliņas».
• 23.aprīlī plkst. 18.00 Vijciema
tautas namā norisināsies konkurss
«Dziesma manai paaudzei». Tajā
aicināti piedalīties solisti, dueti un
ansambļi. Pieteikšanās līdz 13. aprīlim Vijciema tautas namā, zvanot
pa tālruni 29386820 vai rakstot epastu: vita.berzina@inbox.lv! Dalībniekus gaidām gan no Valkas novada, gan arī citām vietām. Sīkāka
informācija lasāma konkursa nolikumā Valkas novada mājaslapā
www.valka.lv

Zvārtavas pagastā

• 26.martā plkst. 13.00 Lieldienu
radošā darbnīca.
• Līdz 30.martam Zvārtavas pagasta «Luturskolā» izstāde «Kleita
manā dzīvē». Izstādi organizē
biedrība «Atrodi laiku sev».
• 3.aprīlī plkst. 11.00 «Olu
skrējiens» – tikšanās pie Zvārtavas
pagasta pārvaldes.
• 10.aprīlī plkst. 10.00 Zvārtavas
pagasta «Luturskolā» zolītes turnīrs.
• 30.aprīlī plkst. 19.00 Mierkalna tautas namā koncerts «Sauja smaida». 

Melodiskie vakari RE:TV kanālā

elodiskās mūzikas raidījums «Vilciens Rīga-Valka» kursē no platformas
M
RE:TV 19.45 katru svētdienu. Valkas muzikālā vagoniņa viesus atkārtojumā iespējams satikt ceturtdienās 15.15, kā arī sestdienās 12.30. Šogad skatī-

tājiem ir iespēja veidot raidījuma saturu un balsot par savām mīļākajām
dziesmām. Katra mēneša otrajā raidījuma skan tikai skatītāju top 20. Vai esi
pamanījis, ka topu priekšgalā ir arī Valkas grupa AAA?! Apmeklē balsošanas
lapu – balso.radosi.lv un atbalsti savējos.
Noteikti izbaudiet arī koncertciklu «Melodiskais ceļojums», kas tiek translēts RE:TV kanālā plkst. 22.00 katra mēneša pirmajā sestdienā, ar atkārtojumu otrdienās 22.30. 

Aicinām apmeklēt lekciju ciklu «Meklē
un atrodi jaunākajā latviešu literatūrā!»

Teksts: Līga Rozīte, Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja

S

ākot ar aprīli, reizi mēnesī būs
iespēja klausīties aizraujošas
lekcijas par mūsdienu latviešu literatūru. Ciklā ietvertas trīs lekcijas,
kas notiks sestdienās.
Valkas novada Centrālās bibliotēkas
projekta «Meklē un atrodi jaunākajā
latviešu literatūrā!» ideja ir sniegt
zināšanas Valkas reģiona bibliotekāriem, pedagogiem un citiem interesentiem par tendencēm jaunākajā
latviešu oriģinālliteratūrā, ieinteresēt
novada iedzīvotājus lasīt mūsdienu
latviešu autoru darbus. Plašākas zināšanas par to, kas raksta, ko raksta,
kāpēc raksta, ļaus paskatīties uz
latviešu literatūru kopumā, novērtēt
savas zināšanas un pamanīt inte-

resanto un tieši
latviešu literatūrai
raksturīgo.
Lekciju ciklu vadīs Lita Silova –
Rakstnieku savienības biedre kopš
2005.gada. Lektore ir skolotāja, literatūrzinātniece un līdzautore vairāk
kā astoņām literatūras mācību grāmatām, vairāku desmitu zinātnisko
publikāciju, recenziju un grāmatu
anotāciju autore.
Projekts guvis atbalstu Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares
projektu konkursā. Nodarbības būs
bez maksas. Par nodarbību laiku sekojiet līdzi informācijai Valkas bibliotēkas mājas lapā http://biblioteka.
valka.lv/ 
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1.maijā notiks Starptautiskā
akcija «Muzeju nakts». Valkas
novadpētniecības muzejs tai devis
nosaukumu «Ieskaties novadā!».
Muzeju nakts mērķis ir atvērt durvis
uz Valkas novadu. Programmā iesaistās visi novada pagasti – Ērģemes,
Valkas, Zvārtavas, Kārķu, Vijciema
un Valkas pilsēta.
Muzeju nakts laikā tiks veidota
vides instalācija. Tās izgatavošanā
dalību var ņemt ikviens, iesūtot paš-

bildi (selﬁju). Svarīgi, lai pašbildē būtu
redzams pats fotogrāfs un durvis. Tās
var būt gan ārdurvis, gan iekšdurvis.
Jo interesantākas durvis, jo labāk!
Fotogrāﬁjas jau izgatavotas var ienest Valkas novadpēt-niecības muzejā
– Rīgas ielā 64 vai nosūtīt elektroniski
uz e-pastu: muzejs@valka.lv līdz 6.
maijam.
Muzeja darba laiks:
pirmdiena – piektdiena 10.00 – 17.00,
sestdiena 10.00 – 16.00. 

