Aicinām piedalīties talkās, lai kopīgi veiktu lielus darbus!

Nr. 18 2011.gada 28.aprīlis

Vislatvijas Lielā
Talka ir jau tradicionāls un labi organizēts kopīgs pasākums. Talkas ideju atbalsta arī Valkas novada dome
un aicina ikvienu,
kuram rūp sakopta
vide, piedalīties kopīgos darbos 30.aprīlī no plkst.9.00 –
15.00. Valkas pilsētā,
Valkas,
Ērģemes,
Vijciema un Zvārtavas pagastā. Kārķu pagastā talka notiks 29.aprīlī Meža
dienās, kuru laikā
tiks stādīti koki un
kopta vide.
Protams, ikviens
var talkot arī kādā
citā, sev vēlamā laikā. Ja nav iespēja
piedalīties kopīgajā
talkā, var talkot arī
individuāli. Valkas
novada dome rosina iedzīvotājus piedalīties savas apkārtnes sakopšanā,
ne tikai vākt atkritumus, bet paveikt
arī dažādus citus labus darbus – stādīt
kokus, labiekārtot
pagalmus, veidot
puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus,
soliņus. Darīsim visu, lai varētu dzīvot
skaisti, lai par to ir
prieks pašiem un
visiem
pārējiem!

VNvēstis

Vijciema sporta zālei svinīgā
pasākumā iemūrēts

pamatakmens

6.aprīlī Vijciemā, piedaloties LR Izglītības un zinātnes ministram Rolands Brokam un Zemkopības ministram Jānim Dūklavam, novada domes
vadībai, celtniekiem, skolēniem, vietējiem iedzīvotājiem un vēl citiem interesentiem, svinīgā pasākumā tika iemūrēts sporta zāles pamatakmens
ar kapsulu, kurā ielikts vēstījums nākošajām paaudzēm.

«Vijciems ir viens no sportiskākajiem
pagastiem Valkas novadā un šī zāle
sniegs iedzīvotājiem iespējas ar sportu
nodarboties visām paaudzēm,» svinīgajā
pasākumā
sacīja
novada
domes
priekšsēdētājs Kārlis Albergs. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs atzina, ka ir
patiesi priecīgs par šī projekta īstenošanu
Vijciemā, jo Zemkopības ministrijai rūp
ne tikai lauksaimniecības, bet arī lauku
attīstība kopumā. Savukārt Izglītības
ministrs Rolands Broks izteica cerību un
vēlējumu, lai viss norit kā plānots un
mazie vijciemieši jau ar 1.septembrī un
nākošo mācību gadu varētu sportot
jaunajās telpās.
Vijciema sporta zāles būvniecību veiks
firma SIA «Ekers», bet būvuzraudzību –
SIA «Valkas būvnieks». Tehnisko projektu izstrādāja SIA «Arhitekte G.Kursīte»,
būvprojekta vadītājs Pēteris Poikāns.
Sporta zāles būvniecība ir viena no
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaim-

niecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
līdzfinansētā projekta «Valkas novada
infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana» (Nr.10-09-L32100-000198) aktivitātēm. Projekta ieviešanas laiks ir no
22.04.2010. līdz 30.08.2011., attiecināmo
izmaksu summa – Ls 360 000.
Pēc svinīgā pasākuma notika tikšanās
ar ministriem. Tikšanās laikā ar zemkopības ministru Jāni Dūklavs atbildēja
uz jautājumiem un tika pārrunāts par
dažādām izmaiņām, kas gaidāmas mežkopības nozarē, par akcīzes nodokļa apmaksu lauksaimniecībā izmantojamai
degvielai. Saruna bija arī par vairākām
projektu programmām. Par atbalstiem
J.Dūklavs uzsvēra – ministrijas nostādne
ir viennozīmīga – tas kurš ražo, tam
jāsaņem. Otra ļoti svarīga lieta – lai dažādu noteikumu un likumu skaidrojums
ministrijai, Lauksaimniecības atbalsta
dienestam, Valsts ieņēmu dienestam un
dažādām citām institūcijām būtu vienāds.

Kamēr tautas namā lauksaimnieki tikās
ar zemkopības ministru, Vijciema pamatskolā Izglītības un zinātnes ministrs
Rolands Broks ar Valkas novada vadošajiem izglītības darbiniekiem – skolu
direktoriem un Izglītības pārvaldi
diskutēja par aktuāliem šīs nozares
jautājumiem. «Tikšanās bija ļoti vērtīga,
jo pārrunājām jautājumus par nākošā gada finansējumu un guvām atbildes uz
vēl daudziem citiem aktuāliem jautājumiem. Piemēram, angļu valodas apmācība ar 1.klasi nākošajā gadā nebūs
vēl obligāta,» stāsta Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne.
Pasākuma dalībnieki atzina, ka bija
prieks būt klāt šādā vēsturiskā brīdī, ka
arī tikšanās laikā gūta jauna informācija
un atziņas. VNvēstis

• Foto un teksts – Sandra Pilskalne

Lielajā Talkā plānotie darbi

Valkas novadā par talkas norisi atbildīgais ir izpilddirektors Guntis Bašķis, bet pagastos – pārvaldnieki.
Valkas pilsētā iecerēts sakopt Putraskalnu, Zāģezera
apkārtni un dzelzceļa malu, Valkas pagastā lielākie
talkas darbi plānoti Stoķu kapos, Vijciema pagastā
paredzēts sakopt pagasta centra teritoriju un
Celīškalnu, Ērģemes pagastā galvenie darbi būs pamatskolas un Turnas tautas nama apkārtnē, Zvārtavas
pagastā vāks atkritumus un tīrīs ceļmalas. Šogad atkritumiem paredzēti speciāli marķēti dzeltenas krāsas
maisi, kurus izmantos Lielās Talkas laikā.
Lai talkošana norisinātos bez problēmām, izvēlēsimies talkai piemērotu apģērbu. Kājās vilksim
gumijas zābakus vai citus slēgtus apavus, jo vācot atkritumus, var būt stikli vai kādi citi asi priekšmeti.
Būsim uzmanīgi, ieraugot un savācot dažādus
bīstamus atkritumus. Ja talkā piedalās bērni, īpašu
izmanību pievērsīsim tam, lai viņi strādātu piemērotā
apģērbā un ar cimdiem rokās.
Padarīsim tīrāku, skaistāku un zaļāku vēl kādu vietu
savā pašvaldībā! Savā uzrunā Valsts prezidents Valdis
Zatlers, kurš ir arī Lielās Talkas patrons, atzīst: «Talkas
dienas ir tās dienas, kad visi darām kopā, un tieši
sadarbošanās starp cilvēkiem ir tas, kas nepieciešams,
lai mūsu tauta un valsts kļūtu spēcīgāka un mēs būtu
laimīgāki». Tā kā darba roku nekad nav par daudz,
nāksim paši un aicināsim līdzi savus kolēģus, draugus
un bērnus! Talkas organizatori Valkas pilsētā talciniekus aicina pulcēties pulksten 9.00 pie kultūras nama, lai sadalītu darbus. Organizatori būs arī sarūpējuši
karstu tēju un pīrādziņus. Jāpiebilst, ka Valkas pilsētas
un arī pagastu skolu skolēni strādā jau visas šīs nedēļas
ietvaros.
Papildus informācija: Valkas novada Lielās Talkas
koordinators Guntis Bašķis, tālr. 64707620. VNvēstis

Meža dienās Kārķos iecerēts stādīt, kopt un kopīgi atpūsties

Kārķu pagastā, kā jau ierasts, lielie talkas
darbi notiks 29.aprīlī, kad Meža dienu ietvaros
tiks stādīts, kopts un tīrīts. Meža dienu
atklāšana paredzēta pulksten 9.00 pie pagasta
pārvaldes ēkas, izbraukšana uz objektiem
pulksten 9.45. Uz pasākumu aicināts katrs,
kurš vēlas labi pastrādāt un pēc tam – labi

atpūsties. Šogad ir starptautiskais Meža gads
un, atsaucoties Valsts prezidenta aicinājumam
Meža dienās darīt valsti krāšņāku ar koku
stādījumiem, pilnveidot atpūtas vietas, radoši
un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu, pie Kārķu skolas iecerēts stādīt
ābeļdārzu, labiekārtot skolas apkārtni un
veidot āra EKO klasi.
Turpinājums 3.lpp.

Parakstu vākšana par grozījumiem Latvijas
Republikas Satversmē un apturētajiem likumiem
No 2011.gada 11.maija līdz
9.jūnijam ir izsludināta parakstu vākšana likumprojekta
«Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē» ierosināšanai.
Likumprojekts paredz grozīt Satversmes 112.pantu,
papildinot to ar nosacījumu,
ka «valsts nodrošina iespēju
bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību
valsts valodā», kā arī ierosina
Nr.
p.k.

Novads

pārejas noteikumu, nosakot,
ka «ar 2012.gada 1.septembri
visās valsts un pašvaldību
izglītības iestādēs, sākot ar
pirmo klasi, mācības notiek
valsts valodā».
No 2011.gada 18.maija līdz
16.jūnijam ir izsludināta parakstu vākšana par apturētajiem likumiem «Grozījumi
likumā «Par valsts pabalstu
izmaksu laika periodā no

Iecirkņa nosaukums

2009.gada līdz 2012.gadam»»,
«Grozījums likumā «Par maternitātes un slimības apdrošināšanu»» un «Grozījumi likumā «Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam»».
Parakstīties par Satversmes
grozījumu projektu un apturētajiem likumiem vēlētāji
varēs Valkas novada domes
noteiktajās parakstu vākšanas
vietās:
Adrese

«Pūcītes», Ērģemes pagasts,
Valkas novads, LV 4711
Vijciema
pagasts,
Vijciema pagasta pārvalde Valkas novads,
LV 4733
«Luturskola»,
Stepi,
Zvārtavas pagasts,
Zvārtavas pagasta pārvalde Valkas novads, LV 4735
«Lugažu muiža», Valkas pagasts,
Valkas pagasta pārvalde
Valkas novads, LV 4701
Valkas pilsētas kultūras
E.Dārziņa iela 8, Valka,
nams
Valkas novads, LV 4701
«Ausmas»,
Kārķu pagasts,
Kārķu pagasta pārvalde
Valkas novads, LV 4716
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Parakstu vākšanas vietu darba laiki tiks publicēti Valkas novada domes mājas lapā
www.valka.lv. VNvēstis
• Helēna Kurme,
Valkas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Paziņojums par Valkas novada attīstības programmas 2010. –
2016.gadam galīgās redakcijas un vides pārskata apstiprināšanu

Valkas novada dome, pamatojoties uz MK

noteikumu Nr.157 «Kārtība, kādā veicams
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums»
27., 28. un 29.punktu un Valkas novada domes
2011.gada 31.marta lēmumu (sēdes protokola
izraksts Nr.4.§.19) «Par Valkas novada
attīstības programmas 2010. – 2016.gadam
galīgās redakcijas un vides pārskata
apstiprināšanu» ir sagatavojusi informatīvu
ziņojumu un paziņo, ka 2011.gada 31.martā
(sēdes protokola izraksts Nr.4.§.19) tika
apstiprināta Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam galīgā redakcija

un vides pārskats.
Attīstības programmas 2010. – 2016.gadam
un vides pārskata izstrādātājs ir Valkas novada dome. Ar apstiprināto Valkas novada
attīstības programmu 2010. – 2016.gadam, kā
arī tās sastāvā esošo Stratēģisko ietekmes uz
vidi novērtējumu (vides pārskatu) dokumentiem, informatīvo ziņojumu, atzinumu par
vides pārskatu un informāciju par termiņiem
monitoringa ziņojuma iesniegšanai var
iepazīties Valkas novada domē, Semināra ielā
9, Valkā, Valkas novadā, kā arī pašvaldības
mājas lapā www.valka.lv sadaļā «Plānošanas
dokumenti». VNvēstis

Slēgta dzīvnieku patversme «Nagliņas»
Saskaņā ar Valkas novada domes rīkojumu, uz nenoteiktu laiku slēgta
dzīvnieku patversme «Nagliņas».
Laika periodā, kamēr dzīvnieku patversme
būs slēgta, pašvaldības funkciju – klaiņojošu
suņu un kaķu izķeršanu un to nogādāšanu
citu novadu dzīvnieku patversmēs, kā arī
bojāgājušo dzīvnieku savākšanu novada

teritorijā, veiks Valkas pilsētas Teritorijas
apsaimniekošanas nodaļa, izmantojot sertificētu speciālistu. Iedzīvotāji šo jautājumu
risināšanā aicināti zvanīt Teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbu vadītājai Vijai
Iļdai pa telefoniem 64722503 vai 29135529.

• Guntis Bašķis,
Valkas novada domes izpilddirektors

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina
pieteikties Zelta kāzu jubilejas pasākumam

9.jūlijā

Valkas novada
svētku ietvaros iecerēts iedibināt jaunu tradīciju – organizēt Zelta kāzu svinības,
kurā tiks godināti un sveikti
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Galvenās izmaiņas 2011.gada
platību maksājumu saņemšanā

tie pāri, kuri atzīmē savas Zelta kāzas pēc 50 kopīgi pavadītiem dzīves gadiem.
Iecerētais pasākums plānots
kā sirsnīgs un jauks saiets, kas
no kāzu jubilāriem nekādus
izdevumus neprasīs. Laipni
aicinām pieteikties novada
Dzimtsarakstu nodaļā ( Beverīnas ielā 3, Valkā) personīgi
vai pa tālruņiem 64781556,
28350388 tos saticīgos pārus,
kuriem šī gada laikā (līdz pat
gada beigām) aprit piecdesmitā kopdzīves gadadiena. Tā kā Valkas novads

pastāv kopš 2009.gada, bet
šādu pasākumu organizējam
pirmo reizi, tad labprāt redzēsim arī šo divu iepriekšējo
gadu zelta kāzu jubilārus.
Svinību dalībniekus var pieteikt arī viņu bērni, draugi,
kaimiņi. Paldies tiem, kuri jau
pieteikušies un aicinām pieteikties arī pārējos zelta pārus!

VNvēstis

• Māra Zeltiņa, Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas

Trešdien,11.maijā plkst.18.00 Valkas pilsētas kultūras namā
IEDZĪVOTĀJU SAPULCE
Sapulcē piedalīsies Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis
Albergs, izpilddirektors Guntis Bašķis, Siltumapgādes nodaļas,
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas, Teritorijas apsaimniekošanas nodaļas, Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti, SIA «Valkas namsaimnieks» vadība.

Lauksaimniekiem līdz 16.maijam jāiesniedz «Platību
maksājumu pieteikumi».
Neskatoties uz to, ka šogad pieteikuma veidlapa ir ar
mazām izmaiņām (nav atsevišķi jāpiesakās uz «īpašo atbalstu par pienu»), tomēr ir daudz jaunu un precizētu noteikumu atbalstu saņemšanā. Nosacījumi, uz ko būtu jāvērš
uzmanība lauksaimniekiem piesakoties 2011.gada platību
maksājumiem un citiem atbalsta veidiem:
Jauns vēsturiskais maksājums
Atdalītais PVTM par liellopiem (fiksējums 2011.gada 1.janvārī), kas aizstās 2006.gada fiksējumu atdalītam PVTM par
nokautiem vai eksportētiem liellopiem.
Maksājumam nav jāpiesakās atsevišķi, par pamatu tiek
ņemts «Platību maksājumu iesniegums 2011.gadam» ar atzīmi,
ka saimniecībā ir lauksaimniecības dzīvnieki.
Lai saņemtu MLA maksājumu 2011.gadā
Par papuvi – saimniecībā deklarēto papuvju platības nedrīkst
pārsniegt 30 % (2010.gadā 20%) no kopējās VPM tiesīgās LIZ.
Par pastāvīgajām pļavām un ganībām – joprojām 0.2 liel.v/
ha (arī nektāraugu platībām);
Tiem, kuriem ir LDC reģistrētas bišu saimes un kuri līdz
01.07.2011. būs reģistrējušies PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā biškopības produktu primāriem ražotājiem
vai medus iepakošanas uzņēmumiem, lai:
saņemtu MLA atbalstu par zālāju un nektāraugu platībām ir
jānodrošina 1 bišu saime uz 3 ha, tas attiecas arī uz bioloģiskās
lauksaimniecības atbalsta saņēmējiem, kuri 2011.gadā uzņemas
jaunas saistības.
Jaunumi «Agrovides» apakšpasākumos
Šogad var uzņemties jaunas «Agrovides» saistības visos
apakšpasākumos:
Papildus nosacījumi attiecas uz integrētās dārzkopības
(IDIV) atbalstu to var uzņemties tikai tie lauksaimnieki, kuri
2010.gadā izpildīja 2006. vai 2007.gadā uzņemtās saistības par
integrēto audzēšanas metožu izmantošanu.
Jaunas saistības Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)
uzņemas tikai tie lauksaimnieki, kuriem 2010.gadā beigušās
«Erozijas ierobežošana» saistības. Minimālā atbalstam piesakāmā platība ir 10 ha rugāju. Saistībām RLZP pretendentiem
ir jāpiesakās pavasarī, «platību maksājumu pieteikumā» atzīmējot pretī konkrētajam laukam, ka tas tiek pieteikts agrovides atbalstam un jāaizpilda arī «Agrovides maksājumu
veidlapā» aile Nr.19.
Jauna prasība – piesakoties BLA, IDIV, BDUZ un RLZP
apakšpasākumiem, jāierīko un jāuztur lauku vēsture.
Agrovides (BLA, BDUZ, IDIV un RLZP) atbalstu var saņemt
par LIZ, kas nebija labā lauksaimniecības stāvoklī 30.06.2003.,
ja tā atbilst pārējiem atbalsttiesīgas LIZ nosacījumiem (pēdējo
gadu laikā ir attīrīta no apauguma). Tāda gadījumā platību
nepiesaka VPM, bet tikai agrovides atbalstam. Lai izveidotu
jaunu agrovides bloku, līdz 1.maijam ir jāiesniedz LAD
iesniegumu lauku bloku kartes precizēšanai un karti, kurā
norādītas atbilstošās izmaiņas.
Izmantojiet elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), ne tikai
platību maksājumu pieteikuma aizpildīšanai, bet arī piesakoties dīzeļdegvielai bez akcīzes nodokļa, iesniedzot atskaites
par realizētiem projektiem, sekojot līdzi maksājumu saņemšanai, degvielas limita atlikumam, var izmantot iespēju
veikt labojumus un papildinājumus Jūsu pieteikumā utt. Lai
kļūtu par EPS lietotāju meklējiet līgumu www.lad.gov.lv. Ja
arī esat kļuvis par EPS klientu, ja vēlaties «platību maksājuma
pieteikumu» drīkst iesniegt arī papīra formā.
Lasiet uzmanīgi «Informatīvo materiālu» platību maksājumu
saņemšanai 2011.gadā. Neskaidrību gadījumā zvaniet 64725958
vai mob.t. 29445406. VNvēstis
• Valda Empele
Valkas novada Lauku attīstības speciāliste

Organizē bezmaksas vasaras nometni
Valkas novada dome, sa- Tuvāka informācija un

darbībā ar Latvijas Bērnu
fondu, laikā no 18.jūlija līdz
28.jūlijam organizē bezmaksas vasaras nometni
bērniem ar īpašām vajadzībām, vecumā no 7 līdz 16
gadiem. Nometne notiks
Smiltenes pagastā, viesu
namā «Kalbakas».

pieteikšanās līdz 20.maijam pie Sociālā dienesta darbiniekiem – Mārītes Magones (tel. 29198900, 6472233)
vai Lilijas Līviņas (tel.
28687297, 64725940).

VNvēstis

Uzsākti vērienīgi ūdenssaimniecības izbūves un rekonstrukcijas būvdarbi

Šī gada 8.februārī starp Valkas no-

vada domi un Ceļu būves firmu SIA
«Binders» tika parakstīts būvdarbu
līgums par Eiropas Savienības (ES)
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta»
(Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016)
divu apakšprojektu īstenošanu.
Apakšprojekts – «Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu būvniecība Valkā,
apvedceļa rajonā.» Tīklu izbūve tiks
veikta Zemgales, Burtnieku, Parka
(posmā no Parka – Tērauda ielu krustojuma līdz Parka 10), Tērauda (posmā
no Burtnieku – Tērauda ielu krustojuma līdz Tērauda 13), Raiņa (posmā no
Raiņa – Blaumaņa ielu krustojuma
līdz Raiņa 84) un Apvienības (Apvienības – Parka ielu krustojumā),
Rīgas (posmā no Rīgas – Valmieras
ielu krustojuma līdz Rīgas 90), Dārza,
Purva, Cimzes, Lauku, Valmieras,
Valdemāra, Muzeja, Vienības gatvē,
Blaumaņa (posmā no Blaumaņa –
Raiņa ielu krustojuma līdz Blaumaņa
– Līvu ielu krustojumam), Zaļā, Mālu,
P.Radziņa, Jaunā, Līvu ielās.
Apakšprojekts – «Kanalizācijas
tīklu rekonstrukcija Valkas pilsētā».

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija tiks
veikta Raiņa (posmā no Raiņa –
Beverīnas ielu krustojuma līdz Raiņa
– Latgales ielu krustojumam), Rīgas
(posmā no Rīgas – Valmieras ielu
krustojuma līdz Rīgas 90), Stendera
(posmā no Rīgas – Stendera ielu krustojuma līdz Stendera 2), Semināra
(posmā no Semināra – Viestura ielu
krustojuma līdz Semināra 2), Latgales,
Kūru (posmā no Kūru – Semināra ielu
krustojuma līdz Kūru 11), Beverīnas
(posmā no Raiņa – Beverīnas ielu
krustojuma līdz Beverīnas 9), Strautu,
Tālavas (posmā no Tālavas – Blaumaņa
ielu krustojuma līdz Tālavas – Varoņu
ielu krustojumam) ielās.
Līguma kopējās izmaksas ir Ls
2 8640 466,47, no attiecināmām izmaksām Ls 1 797 411,84 finansē ES.
Savukārt Ls 94 600,62 no attiecināmām
izmaksām tiek segta no Valkas novada
domes – finansējuma saņēmēja līdzekļiem.
Ceļu būves firma SIA «Binders»
būvdarbus objektā uzsāka 18.aprīlī.
Pirmie darbi notiek Parka, Blaumaņa
un Rīgas ielās.
Būvuzraudzību objektos veiks Personu apvienība SIA «REM PRO» un
SIA «Sweco Lietuva». Līguma kopējās
izmaksas ir 32 800,92 lati, no attie-

cināmām izmaksām Ls 20 582,11
finansē ES. Savukārt Ls 1 083,27 no
attiecināmām izmaksām tiek segta no
Valkas novada domes – finansējuma
saņēmēja līdzek-ļiem. SIA «REM
PRO» un SIA «Sweco Lietuva» šī projekta ietvaros veiks arī būvuzraudzību
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanas un būvniecības darbos.
Projekta autoruzraudzību veiks
SIA «ARHIS». Līguma kopējās izmaksas ir 14 274,00 lati, no attiecināmām izmaksām Ls 8956,73 finansē
ES. Savukārt Ls 471,41 no attiecināmām izmaksām tiek segta no Valkas
novada domes – finansējuma saņēmēja
līdzek-ļiem.

dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju,
sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.
Paplašinot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lielākai daļai Valkas
pilsētas iedzīvotāju, kuri dzīvo privātmāju rajonos apvedceļa rajonā, tiks
nodrošināta iespēja saņemt normatīvo
aktu prasībām atbilstošas kvalitātes
dzeramo ūdeni un centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumus.
Rekonstruējot esošos kanalizācijas tīklus, tiks panākta infiltrācijas samazināšana kanalizācijas tīklos, kas sekmēs
arī energoresursu racionālu izmantošanu. VNvēstis

Iedzīvotāju ievērībai – būvdarbu
izpildītājs pirms ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu pievadu izbūves
mutiski saskaņos to izvietojumu ar
katru zemes īpašnieku. Tādēļ aicinām
iedzīvotājus jau laikus izvēlēties sev
ērtāko ūdensapgādes un kanalizācijas
pievadu vietu.
Atgādinām, ka zemes īpašumiem,
kas atrodas gar iepriekšminētajām
ielām, zem kurām tiks izbūvēti
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli,
tiks izbūvēti pievadi līdz ielas sarkanajai līnijai. Zemes īpašniekam patstāvīgi, par saviem finanšu līdzekļiem, jāpieslēdzas jaunizbūvētiem
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Projekta mērķis ir ūdensapgādes un
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas
kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības
paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu

• Eduards Ivļevs,
Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs, projekta
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta» koordinators.

Projektu «Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā, II
kārta» līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Valkas novada
dome.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības
uzraudzību nodrošina LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Vijciemā aktīvi iesaistās ugunsgrēka postījumu sakopšanas talkā

23.aprīlī notika ugunsgrēkā no-

postītā Vijciema tautas nama un pagasta pārvaldes sakopšanas talka.
Aicinājumam piedalīties talkā atsaucās vairāk kā 120 cilvēku. Pagasta
pārvaldes vadītāja Mārīte Kalniņa
saka lielu paldies ikvienam, kurš piedalījās. Lielā atsaucība dod cerību un
pārliecību, ka jādara viss, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu ēku, kas pagastam bija tikpat kā sirds. Talkas
laikā tika novākti gruveši, sašķiroti
materiāli, iztīrīta un izmazgāta zāle,
sakrauti metāllūžņi, kurus pārdodot
būs naudu un tā arī tiks ieguldīta
nama atjaunošanā. Paldies visiem,
kuri palīdzēja ar tehniku – Vijciema
zemniekiem Z/S «Vecbūdas», Z/S

«Piekalnes», Voldemāram Bilam,
zemniekam no Bilskas pagasta Kasparam Treisneram un Valkas novada
domei.
Valkas novada domes deputāts
Valdis Šaicāns vērtē, ka talka bija ļoti
labi organizēta un padarīts tika patiešām ļoti daudz. Nelaime vieno –
dažkārt tikai kaut ko zaudējot saprotam, cik tas bijis ne tikai materiāli,
bet arī garīgi nozīmīgs. Valkas novada iedzīvotāji ikviens jūt līdzi vijciemiešiem un cer, ka pēc iespējas ātrāk
nams Vijas upes krastā pulcēs un
priecēs ļaudis! VNvēstis
• Sandra Pilskalne,
foto – Vilnis Vilguts

Meža dienās Kārķos iecerēts stādīt, kopt un kopīgi atpūsties
Turpinājums no 1.lpp.
Šīs aktivitātes palīdzēs skolai iegūt EKO
skolas statusu. Bez tam iecerētas daudzas citas aktivitātes – Ķires krasta, Spiģu alas,
dižkoku, baznīcas apkārtnes sakopšana,
ceļmalu tīrīšana u.c. darbi. Pulksten 13.00 visi būs gaidīti uz saviesīgu pēcpusdienu, kuru vadīs pasaules apceļotājs Jānis Vaišļa. Talciniekiem pusdienojot, spēlēs grupa «Andrejs un draugi», būs iespēja apskatīt ceļojošo izstādi «Atmiņas mežos un laukos». Pēc
kopīgām pusdienām būs loku šaušanas
sacensības, kuras vadīs pieredzējuši vīri šajās
lietās – Guntis Avotiņš un Krists Ozoliņš no
Valmieras. Jūs visus gaida atrakcijas un
dažādi pārsteigumi, darbosies «Zaļā koka
darbnīca», kurā arī varēs vingrināties loku
un dažādu citu koka lietu izgatavošanā. Darbosies amatnieku un stādu audzētāju
tirdziņš.
2011.gada putns ir meža pūce. Tāpēc ne
tikai gatavosim pūču būrus, bet ņemsim uz
talku līdz pūcīti (adītu, tamborētu, zīmētu,
izgatavotu no māla vai jebkāda cita
materiāla), tādējādi kopīgi veidojot izstādi
par pūcēm un varbūt tieši jūsu pūcīte iegūst
pārsteigumu balvu! Vakarā pulksten 19.00
tautas namā gaidāma jautra un atraktīva
Kārķu amatierteātra Monikas Zīles lugas
izrāde «Trīs košas dāmas».
Kārķu Meža dienās piedalīsies 60 mazpulcēni no Valkas novada un vairāku citu

novadu skolām, kuri Kārķos ieradīsies jau
iepriekšējā vakarā.
Ļoti liels paldies visiem Kārķu Meža dienu
atbalstītājiem: Valkas novada domei
(priekšsēdētājs Kārlis Albergs), AS «Latvijas
valsts meži» Austrumvidzemes mežsaimniecībai (izpilddirektors Andrejs Lācis), AS
«Latvijas Finieris» (ģenerāldirektors Uldis
Biķis), Dabas aizsardzības pārvaldei (ģenerāldirektors Jānis Strautnieks), Valsts meža
dienesta Valkas mežniecībai (mežzinis Jānis
Jaunslavietis), SIA «Mārupes Siltumnīcas»
(valds priekšsēdētājs Jānis Bērziņš), Latvijas
Valsts Augļkopības institūtam (direktore
Edīte Kaufmane), SIA «Jaunrozēni» (valdes
locekle Mārīte Kalniņa), SIA «Grācija X»
(valdes priekšsēdētājs Jānis Ērglis), SIA
«A.G.V.» (valdes priekšsēdētājs Gunārs
Vīksne), Z/S «Jasmīni» (Edmunds Juškevičs),
Z/S «Kalnstāles» (Mirdza un Jānis Porīši), z/s
«Auri» (Mārtiņš Pētersons), piemājas saimniecības īpašniecei Vinetai Vīksnai, Latvijas
Amatniecības kameras priekšsēdētājam Vilnim Kazākam, Latvijas Lauku tīklam (sekretariāta vadītājs Dzintars Vaivods).
Lūgums, ja iespējams, līdzi ņemiet darbarīkus – grābekļus, lāpstas, spaiņus! Ģērbieties
koši, nāciet droši! Ikviens būsiet mīļi gaidīti
kopīgi strādāt, par kokiem un dabu gādāt,
pēc tam atpūsties un spēku pavasarī pasmelties! VNvēstis

• Sandra Pilskalne

Meža dienās Ērģemē veiks
stādījumus pašvaldības mežā
12.

maijā Ērģemē notiks Meža dienas, kuru laikā iecerēts
pašvaldībai piederošā mežā veikt meža atjaunošanu – iestādīt 2,2
ha egļu stādījumu. Talkā piedalīsies Ērģemes pamatskolas skolēni
un Valkas novada domes darbinieki.VNvēstis
• Sandra Pilskalne

Aicinām uz «Meža dienu» pasākumu
Kārķu pagastā 29.aprīlī
• 9.00 Meža dienu atklāšana,
svinīgā karoga pacelšana. Pie
Kārķu pagasta pārvaldes.
• 9.45 Izbraukšana uz objektiem: skolas apkārtne, ceļmalu tīrīšana, dižkoku sakopšana, meža stādīšana u.c.
• 10.00 Darbu uzsāk radošā
darbnīca «Zaļais koks». Pie
Kārķu pagasta pārvaldes.
• 12.00 Atvērtas izstādes – talcinieku pūču izstāde un izstāde «Atmiņas Mežos un
laukos». Amatnieku un stādu
audzētāju tirdziņš. Pie Kārķu
pagasta pārvaldes.
• 13.00. Saviesīga pēcpusdiena (vadīs pasaules apceļotājs
Jānis Vaišļa): paveikto darbu
prezentācijas, muzicē grupa
«Andrejs un draugi», kopīga

maltīte, sacensības vīriem un
jauniešiem loka šaušanā, u.c.
Pie Kārķu pagasta pārvaldes.
• Pēc 16.00 iespēja apskatīt
briežu dārzu Z/S «Jasmīni»
Edmunda Juškeviča pavadībā.
• 19.00. Kārķu amatieru teātra
M.Zīles izrāde «Trīs košas
dāmas». Tautas namā.
Latvijas gada putns ir pūce
– aicinām līdzi ņemt no
dažādiem materiāliem gatavotas pūces, lai piedalītos
izstādē! Pārsteiguma balvas
garantētas!
Informācija: Aivars Cekuls
26497944,
Vallija
Ābele
26425031, Sandra Pilskalne
26391447.
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Tiekamies
Robežtirgū!

sestdien, 7.maijā no plkst.9.00
Valkā, Lugažu laukumā valcēniešus
un pilsētas viesus aicina IX Lielais
Labdarības Robežtirgus – ikgadējs
pasākums ar daudzveidīgu kultūras
programmu, tirgošanos, dažādām
atrakcijām, labdarības loteriju un
citām aktivitātēm.
Visas dienas garumā Robežtirgus
apmeklētājus priecēs Valkas un Valgas
amatieru kolektīvu priekšnesumi. Kā
jau ierasts, būs arī Labdarības loterija,
ko organizē Valkas Tūrisma informācijas birojs (TIB), sadarbībā ar
Valkas Rotari klubu un uzņēmējiem.
Labdarības loterijas balvu fondu veido vietējo uzņēmēju, iestāžu un
privātpersonu saziedotās mantas.
Aicinām ikvienu atbalstīt labdarības
loterijas ideju un ziedot mantas. Balvas loterijai var nodot TIB (Valkā,
Rīgas ielā 22) katru darba dienu no
plkst. 8:00 – 17:00 (pārtraukums 12.00
– 13.00).
Neizpaliks arī labdarības desiņu
cepšana, ko plkst.9.30 uzsāks Valkas
novada domes priekšsēdētājs Kārlis
Albergs un Valgas mērs Kalev Härk.
Kā allaž, desiņu cepšanu turpinās
dažādas abās dvīņu pilsētās un to
apkārtnē atpazīstamas personas.
Labdarības Robežtirgus laikā darbosies bufete no bistro «Jumis» un
dažādas atrakcijas no «Lec un Minies»
– velokarti, batuti, kā arī piepūšamās

un metamās atrakcijas visai ģimenei.
Tirgus noslēgumā, plkst.22.00 Valkas
kultūras namā pilsētas iedzīvotājiem
un viesiem būs balle, kurā spēlēs grupa «Kompromiss» no Valmieras. Ieeja
– Ls 2.
Robežtirgus ir vērsts uz labdarību,
visi tirgū iegūtie līdzekļi – ienākumi
par labdarības loteriju, tirdzniecības
vietu nomu un desiņām, tiek ziedoti
kādam konkrētam mērķim. Iepriekšējos gados līdzekļi ir ziedoti
rotaļu laukuma izveidei, krēslu iegādei Bērnu un jauniešu interešu centram, J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai

ir iegādāts akordeons un nepieciešamā
tehnika, lai ik dienu pilsētā atskaņotu
J.Cimzes tautas dziesmas apdari «Teici, teici valodiņa», pilsētas skeitparka
izveidei un inventāra iegādei, kā arī
Valkas pilsētas tirgus labiekārtošanai
– jaunu galdu iegādei. Šogad tirgū
iegūtie līdzekļi tiks izmantoti Valkas
novada bibliotēku grāmatu krājumu
papildināšanai.
Joprojām Valkas un Valgas tuvākas
un tālākas apkārtnes, kā arī citu novadu amatnieki, ražotāji un ikviens,
kurš vēlas tirgot vai prezentēt savu
produkciju, tiek aicināts pieteikties

dalībai Labdarības Robežtirgū pa telefonu/faksu 64725522, mobilo tālruni
26446602 vai e-pastu: tib@valka.lv.
Ikgadēji savu atbalstu Robežtirgus
organizēšanā sniedz Valkas Dāmu
klubs, Valkas pilsētas kultūras nams,
Skaidrīte Pavlova (Valkas pilsētas tirgus), Pilsētas teritorijas apsaim-niekošanas nodaļa, SIA «Servilat»
(Labdarības desiņas) un Valkas Rotari
klubs. VNvēstis
• Liene Bērziņa,
Tūrisma informācijas biroja vadītāja

Tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministru

Novada vispārizglītojošo skolu direktori 6.ap- tīkla optimizāciju saistīti jautājumi.
Noskaidrojām, ka finansējums vispārējas parīlī Vijciemā tikās ar Izglītības un zinātnes minmata
un vidējās izglītības pedagogu darba saistru Rolandu Broku. Tika pārrunāti ar izglītības
maksai
uz 1 normēto bērnu no 1.septembra
finansēšanu, pedagogu tālākizglītību un skolu
nemainīsies. Tas nozīmē,
ka, zinot izglītojamo skaitu, varam plānot, kāds būs
šīs mērķdotācijas apjoms.
Diskutējām par naudas
sadales principu «nauda
seko skolēnam». Informējām ministru par to, ka Valkas novada pagastos, skolēnu skaits uz 1 km2 ir
mazāks par 0.5. Ierosinājām arī šādām teritorijām
normēto bērnu aprēķināšanai lietot Ministru
kabineta noteikto paaugstināto koeficientu.
Skolu direktori rosināja
dot iespēju skolotājiem
iegūt papildus specialitāti
skolai nepieciešamos māTikšanās reizē diskutējām par naudas sadales cību priekšmetos, amatos

bez jebkādiem ierobe-žojumiem. Ministrs skaidroja, ka ministrija rosina pedagoģiskās augstskolas izstrādāt tādas izglītības programmas,
kas ļautu sagatavot pēc iespējas universālākus
pedagogus darbam pa-matizglītībā.
R.Broks informēja arī par to, ka nākošajā
mācību gadā 1.klasēs svešvaloda nebūs obligāts
mācību priekšmets. To varēs mācīt fakultatīvi, ja
skolotājs būs izgājis nepieciešamos kursus un
skola būs iegādājusies mācību līdzekļus. 1.klases svešvalodas grāmatu un 6.klases Latvijas
vēstures grāmatu iegādei finaansējumu plānots
nodrošināt no valsts budžeta līdzekļiem.
Ministrs ieteica skolu direktoriem vēlreiz pārdomēt jautājumu par skolu atvērtību iedzīvotājiem. Te domāta ne tikai sadarbība un
pasākumi skolēnu vecākiem, bet dažādas apmācības programmas skolu beigušajiem jauniešiem un pieaugušajiem, semināru organizēšana, sporta aktivitātes u.c. VNvēstis
• Dzintra Auzāne,
Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītāja

principu «nauda seko skolēnam».

«Nākotnes pilsētas spēles» laikā izstrādā radošas idejas Valkas novada ilgtspējīgai attīstībai
VALKAS
NOVADA
DOME
Divas
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dienas, 7. un
8.aprīlī Valkā norisinājās Britu Padomes un biedrības «Zināšanu un
inovācijas sabiedrība» organizētā
«Nākotnes pilsētas spēle». Tajā
piedalījās dažādu nozaru un vecumu
grupu novada iedzīvotāji, kuri bija
sadalīti 5 komandās. Spēles laikā
kopīgiem spēkiem tika izstrādātas
vairākas radošas un inovatīvas idejas
ilgtspējīgai Valkas novada attīstībai.
Spēles rezultātā kopumā tika iz-

strādātas aptuveni 50 idejas. Saskaņā
ar spēles nosacījumiem, pārdomājot
arī idejas realizācijas iespējas, katrai
komandai no savām 10 radītajām
idejām bija jāpilnveido un jāattīsta
tikai viena. Katras komandas viena
izvirzītā iecere savstarpēji sacentās ar
pārējām un uzvarētājs tika noteikts
balsojot spēles dalībniekiem, pieaicinātajiem ekspertiem un spēles vadītājiem.
«Nākotnes pilsētas spēles» ietvaros

tika radītas un savā starpā konkurēja
idejas «WALCIENS», «+/- KONTROLE», «SĒŅU TŪRE», «VALKAS VĒSTNIECĪBA» un «STRAUMES ENERĢIJA». Kā uzvarētāja tika atzīta iecere
par «VALKAS VĒSTNIECĪBAS» izveidi Rīgā, Valkas ielā. Jaunizveidotajā
«vēstniecībā» būs iespējams iegūt visa
veida informāciju par Valkas novadu
– uzņēmējiem, tūrisma iespējām,
pasākumiem, māksliniekiem, nozīmīgām personībām utml., kā arī ie-

gādāties vietējo uzņēmēju un zemnieku saimniecību ražoto produkciju,
kas būtu marķēta ar vienotu Valkas
novada kvalitātes zīmi.
Detalizētāks apraksts par katru
«Nākotnes pilsētas spēles» ietvaros
radīto ideju būs pieejams vēlāk gan
Valkas novada, gan Britu padomes
mājas lapā.
• Ance Empele,
Valkas novada domes Attīstības un
projektu daļas projektu vadītāja

18.maijs – Starptautiskā muzeju diena

Vērtīgi dāvinājumi Valkas muzejam

Darbs muzejā nav iedomājams bez saiknes ar cilvēkiem: gan tādiem, kuru
vārds pazīstams plašai sabiedrībai, gan pavisam vienkāršiem, kuriem ir liela dzīves
pieredze, no senčiem pārņemtas tradīcijas, dzimtas un
apkārtnes notikumu saglabāšanas tikums.
Muzeja krājums ar katru
gadu kļūst bagātāks. Priekšmeti muzeju atrod visdažādākajā veidā.
18.maijā visā pasaulē svinēs
Starptautisko muzeju dienu.
Nemanot ir pagājis gads, un
tuvojoties svētkiem, gribam
pateikties visiem, kuri daudzus gadus ir glabājuši vēsturiskās liecības un tagad tās
atdāvinājuši mu-zejam.
Pagājušajā pavasarī muzeju
apmeklēja bibliotekāri no Tartu apriņķa bibliotēkām. Starp
ekskursantiem bija arī Eva
Vīra (Eva Viira). Pēc ekskursijas, aizbraukusi mājās, bibliotekāre nolēma, ka bijušā
valcēnieša Oskara Vītiņa
(1913. – 2000.) personīgajām
lietām, kas glabājas pie viņas,
īstā vieta būs mūsu – Valkas
muzeja krājumā. Neskatoties
uz ļoti karsto laiku, viņa ar
vilcienu vēlreiz brauca uz
Valku. Līdzi E.Vīra atveda
dažādas fotogrāfijas un dokumentus par Vītiņu ģimeni un
Valku. Čemodānā bija arī kokgriezums – pieminekļa makets, ko O.Vītiņš veidojis,
mācoties Valkas Valsts arodskolā pagājušā gadsimta 30 –
tajos gados un divi akvareļi –
Valkas ainavas, gleznotas 70 –
tajos gados.
Savukārt, rudenī, kopā ar
draudzeni, muzejā ciemojās
Vija Matisena. Līdzi viņa atnesa fotogrāfijas par Valkas
ģimnāziju, Valkas mācītāju
Otto Krauzi un Valkas sabiedrisko un politisko darbinieku Otto Hasmani. Vēlāk,
pēc muzeja darbinieku ciemošanās pie viņas, muzeja
krājums papildinājās ar Valkas ģimnāzijas 1928.gada
žetonu un dažādiem citiem
materiāliem par Valkas ģimnāzijas jubilejām. Pavisam
nesen V.Matisena vēlreiz ciemojās muzejā un atveda fotogrāfijas par Valkas Valsts
arodskolu.
Muzeja organizētos pasākumus un izstādes vienmēr
apmeklē ASV dzimusī, bet
tagad Valkā dzīvojošā Daina
Krastiņa. Viņa muzejam uzdāvināja lietas, ko D.Krastiņas
vecāki paņēma līdzi emigrācijā: vispirms uz Vāciju,
pēc tam – uz ASV. 2006.gadā
pārceļoties uz dzīvi Latvijā,
Daina tās atveda atpakaļ.
Savdabīgi ir viņas vecās mammas Annas Liepiņas darinātie
auduma maisiņi naudas un
vērtslietu glabāšanai. Vienā
maisiņā atradās gan dažādu
valstu monētas, gan zivju
zvīņas. Ticēt vai neticēt, ka
zvīņas jāliek makā vai kādā
citā traukā, lai vienmēr būtu
nauda, paliek lasītāju pašu
ziņā. Savukārt Dainas Krastiņas tantes Junonas vēstules
caurstrāvo prieks, ka viņa pēc
vairākiem gadiem ir atradusi
savu māsu.
Biežs viesis muzejā ir dzejnieks un publicists Arturs
Goba. Ik reiz pēc viņa ciemošanās muzeja krājums papildinās ar vērtīgiem materiāliem. Pagājušajā gadā,
galvenokārt, tās bija foto-

grāfijas un atmiņu pieraksti
par Valkas novada senvēsturi,
kā arī grāmatas gan krājumam,
gan muzeja bibliotēkai. Nevar
nepieminēt arī Jāņa Dienava
un Alda Liepiņa muzeja
bibliotēkai dāvinātās grāmatas. J.Dienavs uzdāvināja
ASV izdoto Latviešu leģiona
majora un ilggadēja Daugavas
Vanagu ASV priekšnieka Viļa
Hāznera
grāmatu
«Varmācības torņi», bet A.Liepiņš
– par Ziemeļvidzemes kultūras mantojumu, tā izpēti,
aizsardzību un saglabāšanu.
Dzintra Viņņika muzejam
uzdāvināja savas vecās mammas un mammas rokdarbus –
dvieli un galdautus, kas ir
nozīmīgs papildinājums tekstiliju kolekcijai.
Skolotāja Gunta Krūmiņa
muzejam uzdāvināja Grundzāles pagasta «Gaides» māju
un zemes klaušu, kā arī naudas rentes kontraktus. Vecākais klausīšanas rentes kontrakts noslēgts 1853.gadā.
Kontraktā sīki norādīts – cik
dienas un kādi darbi katrā
sezonā jāstrādā muižas laukos, cik daudz un kāda labība
un lopi jādod muižai. Pārējos,
vēlākos gados noslēgtajos
kontraktos, par māju un zemes nomu jāmaksā jau naudā.
Dokumenti dod iespēju salīdzināt ne tikai to, kā mainījušies rentes noteikumi un
tās apjoms, bet arī zemnieku
rakstīt prasme. Vecākajā, 1853.
gada kontraktā, rentnieka paraksta vietā ir x x x.

Materiāli par Valkas Valsts arodskolu

O.Vītiņa veidotais
pieminekļa makets

Grundzāles pagasta «Gaides» māju un zemes klaušu un
naudas rentes kontrakti
Pa labi: vienā no Annas Liepiņas darinātajiem auduma maisiņiem naudas un vērtslietu glabāšanai atrastās dažādu valstu
monētas
nošanu» 20.gadadienai. Pēc
izstādes viņš fotogrāfijas uzdāvināja muzejam. A.M.Dubļāns tajā laikā bija Valkas rajona laikraksta «Mūsu Zeme»

Muzejs sabiedrībai nodrošina iespēju izzināt
sava novada pagātni, tautas sasniegumus un
zaudējumus vēstures gaitā. Tā sūtība ir – saglabāt
un padarīt pieejamu nākamajām paaudzēm garīgās
un materiālās kultūras mantojumu.
Jāpiemin arī fotogrāfijas par
Grundzāles kori, Grundzāles
Emīla skolu un Adzeles (tagad
Gaujienas) Draudzes skolas
beigšanas apliecība. To apstiprinājusi Valkas pilsētas
skolas pedagoģiskā padome
un apliecība izdota Voldemāram Rukam 1892.gadā.
Jāatzīmē, ka V.Ruks skolu
beidzis ļoti labi. No septiņiem
priekšmetiem tikai vienā –
Ticības mācībā ir 4, pārējos 5,
bet 5 tajā laikā bija augstākā
atzīme.
Ar austriešu ekonomista
E.Hermaņa priekšlikumu –
ieviest jauna veida pasta korespondenci, 1869.gadā sākās
pastkaršu vēsture. Pastkartes
strauji kļuva populāras, tās
sūtīja svētku reizēs, dzimšanas
un vārda dienā, ar tām paziņoja visus jaunumus. Mainoties politiskajām iekārtām,
mainījās pastkartes un svētki,
uz kuriem tās sūtīja. Gadu
gaitā muzejā ir sakrājusies
plaša apsveikuma pastkaršu
kolekcija. Tomēr apsveikumi
Padomju armijas dienā (23.
februārī) un Uzvaras dienā
(9.maijā), kaut arī padomju
gados tās atzīmēja ļoti plaši,
muzeja krājumā nebija. Pateicoties Indulim Brikmanim,
tagad šis robs ir aizpildīts.
Pagājušajā gadā muzejā bija
iekārtota Alda Māra Dubļāna
fotogrāfiju izstāde «...pirms
20 gadiem», veltīta Latvijas
PSR Augstākās Padomes
Deklarācijas «Par Latvijas Republikas neatkarības atjau-

korespondents un viens no
tiem retajiem lauku korespondentiem, kuri piedalījās un
dokumentēja daudzus nozīmīgus Atmodas laika notikumus. Turpinot papildināt krājumu ar liecībām par Latvijas
neatkarības atgūšanu un nosargāšanu, muzeja darbinieki
aicināja atsaukties bijušos
1991.gada janvāra barikāžu
dalībniekus. Valcēnietis Jānis
Ziedonis Ozoliņš uzdāvināja
fotogrāfiju – ZET Valkas rajona pārstāvji pie Starptautiskās
telefoncentrāles Rīgā. Savukārt, smiltenietis, sens muzeja
sadarbības partneris Juris
Zušmanis deva iespēju no
saviem tā laika foto negatīviem
izgatavot attēlus.
Vairākus gadus atpakaļ Valkas slimnīcas darbinieki sāka
pētīt un apkopot savas slimnīcas un poliklīnikas vēsturi.
Darba gaitā sakrājās paliela
fotogrāfiju kolekcija par personālu, Medicīnas darbinieku
dienām, jaunās poliklīnikas
celtniecību un atklāšanu, civilās aizsardzības mācībām
un daudzas citas, laikā no
pagājušā gadsimta 50-to gadu
sākuma līdz 90-to gadu vidum. Tagad situācija slimnīcā
ir mainījusies un savākto
kolekciju daktere Vija Batalauska uzdāvināja muzejam.
Daļai no fotogrāfijām daktere
bija uzrakstījusi arī anotāciju,
bet daļa bija nezināmas. Pateicoties bijušajām darbiniecēm
Maijai Puriņai, Ērikai Blūmai
un Annai Volānei, tagad arī

nezināmajās fotogrāfijās attēlotie notikumi un cilvēki ir
zināmi.
Nav iespējams nosaukt visus, kuri pēdējā gada laikā,
pārcilājot savas personīgās lietas, daļu no tām dāvāja muzejam. Tas nenozīmē, ka pārējo devums ir mazāks, jo interesanti un vērtīgi ir visi jaunieguvumi. Nekas nespēj aiz-

stāt muzeja eksponātu – vienīgo patieso vēstures liecinieku. Muzejs ir pateicīgs ikvienam, kurš dod norādes par
vēstures liecībām un aicina
iedzīvotājus arī turpmāk tās
dāvināt muzejam. VNvēstis
•Aija Priedīte,
Valkas novadpētniecības
muzeja galvenā krājuma glabātāja

Starptautiskā akcija MUZEJU NAKTS
2011.gada 14.maijā jau septīto reizi visā Latvijā
norisināsies MUZEJU NAKTS. Tas ir starptautisks, Eiropas
mēroga pasākums, kas vienlaicīgi notiek gandrīz visu
Eiropas valstu muzejos. Akcija tradicionāli norisinās no
sestdienas vakara (plkst.19.00) līdz svētdienas pirmajai
rīta stundai. Ieeja muzejos akcijas laikā ir bez maksas.
Kā katru gadu, arī šogad muzeji piedāvās tieši šai akcijai
veidotas programmas. Līdz ar tradicionālajām ekspozīcijām,
būs arī dažādi īpaši pasākumi – radošās darbnīcas, koncerti,
teātra uzvedumi.

Šī gada Muzeju nakts devīze ir «Kaimiņi».
Arī Valkas novadpētniecības muzejs piedalās akcijā ar savu
programmu:
19:00 – Fotografēšanās pie stafāžām – semināra audzēkņu
01:00 tēliem
novadpētniecības muzeja un Valgas (Ig19:00 – Valkas
aunija)
muzeja
konkurss «Meklējam dārgumus pie
22:00 kaimiņa»

Valkas pamatskolas teātra pulciņa izrāde pēc
R.Blaumaņa lugas «Skroderdienas Silmačos» motīviem (režisore – skolotāja Egita Kačevska)
Izstādes «Spēles prieks», veltītas pirmajai val21:00 cēniešu teātra izrādei 1871.gadā, atklāšana, piedalās Valkas novada BJC «Mice» Jauniešu birojs un
Valkas pensionāru klubs
21:00 – Sveču lukturi «Ēnu teātris». Valkas pamatskolas
01:00 un Valkas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
Konkursa «Meklējam dārgumus pie kaimiņa»
23:30 noslēgums, uzvarētāju apbalvošana Valkas novadpētniecības muzejā
20:00

Izstādē «Spēles prieks» tiks parādīta Valkas novada
iedzīvotāju darbošanās dramatiskajos pulciņos un teātra
trupās. Izstādes atklāšanā būs iespēja gan noskatīties, gan
arī pašiem darboties ēnu figūru teātrī.
Lai rosinātu interesi par kaimiņiem, Valkas novadpētniecības un Valgas muzeji rīko konkursu «Meklējam dārgumus
pie kaimiņa». Katrā muzejā būs jāatrod 5 eksponāti – muzeju dārgumi.
• Ligita Drubiņa,
Valkas novadpētniecības muzeja speciāliste
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VALKAS
novads

Valkas novada afišu stabs. Valkas novadā viss notiek

• 30.aprīlī plkst.14.00 Valkas pilsētas kultūras namā –
pilsētas un novada mazo
vokālistu konkursi «Cālis
2011» un «Visi putni skaisti
dzied 2011».
• 30.aprīlī plkst. 18.00 Lugažu muižā Zvārtavas pagasta teātra izrāde M.Zīle «Savedējs».
• No 2.maija līdz 13.maijam Lugažu muižā (Otrajā
stāvā pirms bibliotēkas telpas)
Turnas dāmu rokdarbu izstāde.
• No
2.maija
līdz
27.maijam Lugažu muižā Otrajā stāvā pirms bibliotēkas
telpas) Briču ģimenes gleznu
izstāde.
• No 2. līdz 21.maijam Val-

kas novada Centrālajā bibliotēkā – izstāde «Ieskaties
dabas ritmos!».
• No 3. līdz 17.maijam Valkas novada Centrālajā bibliotēkā – izstāde «Dzejniecei
Elzai Ķezberei – 100».
• 5.maijā no plkst.15.00 –
18.30 Valkas pilsētā – Skriešanas seriāls «Optimists» –
«Pavasaris 2011» IV kārta.
• No 6.maija līdz 27.maijam Lugažu muižā mazajā
zālē Doršu ģimenes radošo
darbu izstāde.
• 6.maijā plkst. 22.00 Turnas tautas namā diskotēka.
• 7.maijā no plkst.9.00 Valkā, Lugažu laukumā – IX Lielais labdarības Robežtirgus.
No plkst.9.00 – 13.00 Valkas
un Valgas amatieru kolektīvu
koncerts pie Valkas pilsētas
kultūras nama, plkst.22.00 –
Robežtirgus balle Valkas
pilsētas kultūras nama zālē. Spēlēs grupa «Kompromiss» no Valmieras. Ieeja
uz balli Ls 2.
• 7.maijā Lugažu muižā
plkst.11.00 šaha balva ātrspēlē.
• 12.maijā no plkst.15.00 –
18.30 Valkas pilsētā – Skriešanas seriāls «Optimists» –
«Pavasaris 2011» V kārta.
• 13.maijā plkst.18.00 Valkas novada Centrālajā bibliotēkā – Literārs vakars «Tavu

Pavasara laiks
Valkas ģimnāzijā

Tūlīt klāt pilnā plaukumā ziedošais gada laiks –
aprīļa beigas, maijs un jūnijs, kad pati daba sauc ārā
un bērniem skolas solā nosēdēt kļūst arvien grūtāk.
Valkas ģimnāzijas kolektīvs bez ikdienas darba
vienmēr ir atvērts sabiedriskām aktivitātēm un
radošumam.
28.aprīlī plkst.18:00 – 19:00 – skolas zālē aicinām
uz Vecāku dienu jeb pavasara koncertu, kad skolēni
rādīs savas apgūtās prasmes ārpus mācību stundām
caur dziesmu, deju, spēli un runu.
2.maijā no plkst.10:00 – skolā lielā gada fotografēšanās.
3.maijā no plkst.12:00 – skolā pie skolēniem ciemosies Eiropas Kustības Latvijā pārstāvji ar
radošajām darbnīcām, kurās informēs par darba un
atpūtas iespējām Eiropā. Pēc nodarbībām skolēnu
Popielas un studijas Joy koncerts.
7.maijā no plkst.10:00 –11:00 – 9.klašu informācijas
diena, kad ikviens 9.klases skolēns un vecāki aicināti
apciemot Valkas ģimnāziju un iepazīties 10.klašu
mācību programmām, apskatīt skolas telpas, sporta
halli.
12.maijā plkst.17:00 – 6.klases informācijas diena
«Pankūku balle», kur aicināti gan 6.klases bērni, gan
viņu vecāki.
20.maijā – skolas dārzā 9.un 12.klašu Pēdējā zvana
diena.
20.maija pēcpusdienā skolas saime aicina visus
valcēniešus piedalīties akcijā «Iestādi skolas dārzā
vienu tūju!», jo astoņdesmit gadus vecās tūjas savu
laiku ir nokalpojušas un ir jāstāda jaunas. Par precīzu
laiku un iespējām ziedot naudu – skolas mājas lapā:
valkasgimnazija.lv. Vairāk informācijas – pie skolas
saimnieka K.Raudiņa.
30.maijā plkst.9:00 – skolas sporta diena.
31.maijā – Pēdējā skolas diena un liecību saņemšana.
11.jūnijā plkst.14:00 – Valkas ģimnāzijas aktu zālē
9.klases izlaidums
18.jūnijā – 12.klašu izlaidumi
Saulainu vasaru visiem Valkas proģimnāzistiem
un ģimnāzistiem, viņu vecākiem un visiem, kuri
dzīvo līdzi skolas ikdienai un svētku reizēm!
VNvēstis

• Valkas ģimnāzijas saime
Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

spārnu ēnā…». Piedalās dzejniece, Iļģuciema sieviešu cietuma kapelāne Rudīte Losāne. Ieeja – bez maksas.
• 13. maijā Turnas tautas
namā Ērģemes pamatskolas
skolēnu koncerts.
• 13.maijā plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras namā –
koncertprogramma
«Mīlas
melodija» – skaistākās dziesmas sievietei un mīlestībai.
Koncertā uzstāsies jaunais un
romantiskais tenors Dainis
Skutelis, kā arī Latvijā iemīļotas un populāras dziedātājas – Liene Šomase, Ieva
Sutugova, Endija Rezgale un
Oranžā kora meitenes. Biļetes
iepriekšpārdošanā var iegādāties «Biļešu Paradīze» kasēs, internetā www.bilesuparadize.lv un Valkas pilsētas
kultūras namā pie dežuranta/
kasiera katru darba dienu no
plkst.9.00 – 20.00. Biļešu cenas
4, 5, 6 lati.
• 14.maijā pa Valkas un
Valgas pilsētu ielām – Pāvela
Loskutova kausa izcīņa 10 km
skriešanā.
• 14.maijā Valkas ģimnāzijas sporta hallē – «Robežas
kauss» florbolā.
• 14.maijā no plkst.19.00 –
01.00 Valkas Novadpētniecības muzejā – akcija «Muzeju
nakts 2011», izstādes «Spēles
prieks» atklāšana.

• No 16. līdz 31.maijam
Valkas novada Centrālajā bibliotēkā – izstāde «Valkas novada pirmo dziesmu svētku
organizētājam un diriģentam
Indriķim Zīlem – 170».
• 19.maijā no plkst.15.00 –
18.30 Valkas pilsētā – Skriešanas seriāls «Optimists» –
«Pavasaris 2011» VI kārta.
• 19.maijā plkst.18.00 Valkas pilsētas kultūras namā –
Valkas un Strenču novadu
interešu izglītības pulciņu pavasara atskaites koncerts «Ar
vienu kāju vasarā».
• 19.maijā plkst.18.00 Valkas novada Centrālajā bibliotēkā – Tematiska pēcpusdiena «Augkopības produkcijas pārstrāde individuālajā
uzņēmumā». Tikšanās ar individuālā darba veicēju Ņinu
Laurenoviču. Dižozola kafijas
degustācija. Varēs iegādāties
kafiju. Ieeja – bez maksas.
• 20.maijā plkst.19.00 Valkas pilsētas kultūras namā –
Grundzāles amatierteātra «Cik
Jaudas» izrāde 2 cēlienos pēc
M.Zīles komēdijas «Savedējs»
motīviem. Izrādes sižets risinās mūsdienās kādā pilsētā.
Ieeja – Ls 1 (skolēniem – Ls
0,50).
• 20.maijā plkst. 22.00 Kārķu tautas namā grupas «Tranzīts» koncerts – balle.
• 21. maijā plkst. 10.00

Zvārtavietes gūst pieredzi
Vidzemes skatē

Lieldienu zaķu skrējiens
izdevies vareni priecīgs

23.aprīlī 63 mazi un lieli zaķi
devās tradicionālā skrējienā no
Ērģemes veikala līdz Turnai. Pa
ceļam izpildot 7 uzdevumus, pirmais
finišu sasniedza Madis Miķelsons,
otrais – Aivis Klaips, trešais – Igors
Stoļarčuks. Visus dalībniekus galamērķī sagaidīja zemnieku saimniecības «Dambīši» īpašnieki Līvija
un Mārtiņš Kreiļi ar brīnumgardu
frikadeļu zupu, ko zaķi izlēma atbilstoši Lieldienu laikam saukt par
pūpolzupu. VNvēstis
• Sandra Pilskalne

Ērģemes pagastā Sporta diena, plkst. 22.00 Turnas tautas
namā diskotēka.
• 21. maijā plkst. 19.00
Luturskolā Zvārtavas pagasta
pašdarbnieku un ciemiņu pavasara koncerts.
• 25.maijā plkst. 18.00 Valkas stadionā futbola turnīrs
Lugaži-Sēļi.
• 26.maijā Valkas pilsētas
kultūras namā – Skriešanas
seriāla «Optimists» – «Pavasaris 2011» uzvarētāju apbalvošana.
• 27.maijs plkst. 18.00 Lugažu muižā Valkas pensionāru klubiņa teātra izrāde.
• 27.maijā plkst. 19.00
Kārķu tautas namā dziedošo
un muzicējošo ģimeņu svētki.
• 26., 27.un 28.maijā Valkas pilsētā – gadatirgus.
• No 26.maija līdz 10.jūnijam Valkas novada Centrālajā bibliotēkā – izstāde
«Dzejniecei Vizmai Belševicai
– 80».
Līdz 31.maijam Valkas novada Centrālajā bibliotēkā –
izstāde «Pavasara darbi dārzā».
Līdz 1.jūnijam Kārķu tautas nama kamīnzālē Birutas
Rukas gleznu izstāde.VNvēstis

9.aprīlī Zvārtavas sieviešu vokālo ansambli piedalījās
Vidzemes vokālo ansambļu skatē Cēsīs. Tā bija iespēja kopā
sadziedāties ar dažādiem vokāliem ansambļiem no visas
plašās Vidzemes.
Esam gandarītas par paveikto, guvām pieredzi, iepazinām
citu ansambļu dalībniekus, vienkārši jauki pavadījām mūzikas
pilnu dienu. Paldies meitenēm par ieguldīto darbu, kā arī
paldies Līgai Lānei par atbalstu un uzmundrinājuma vārdiem,
turot par mums īķškus Cēsīs.
• Dagnija Pakalne,
Zvārtavas tautas nama vadītāja

Kārķos koncerts «Dziesma manai paaudzei»
pulcē visu paaudžu skatītājus
9.aprīlī

Kārķu tautas namā 16.reizi notika «Dziesma
manai paaudzei» koncerts.
Šis pasākums Kārķos ir
tradicionāla un pārbaudīta
vērtība – tas ir viens no apmeklētākajiem kultūras pasākumiem visa gada garumā.
Pasākumā piedalījās 38 dalībnieki ar 21 priekšnesumu.

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī
Valkas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701;
tālr. 64722238, fakss 64707493,
e-pasts: novads@valka.lv
www.valka.lv

Skatītāju simpātijas izpelnījās
ne tikai dalībnieki, bet arī
koncerta vadītājs – bijušais
kārķēnietis Gints Ristamecs,
kurš sirsnīgi un vienkārši
prata vienot visas paaudzes.
Dalībnieku priekšnesumus
muzikāli pavadīja grupa
«Tauriņdeja». VNvēstis
• Sandra Pilskalne

Izdevumu sagatavoja
Kārķu pagasta pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Pilskalne, tālr. 26391447, e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv.
Informāciju par Valkas pilsētu apkopoja Inguna Medne.

Datorgrafika: Arnis Ozoliņš;
Iespiests tipogrāfijā «Zelta Rudens»

