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Iz de jos se nā Tā la vas no va da 
«Pa va sa ra nakts mis tē ri jas»

Va sa ras se zo nas pirm ā 
rok fes ti vā la «Bor der-

rock» jeb «Ro bež roks» or-
ga ni za to ri in for mē, ka ir zi-
nā mas vis as gru pas, ku ras 
uz stā sies rok fes ti vā lā Val kas 
brīv da bas es trā dē 5. un 6.jū-
ni jā.

5.jū ni jā uz ska tu ves kāps 
«Kar maf re e», «B Op ti mist», 
«Lai ka Suns», «Ino ken tijs 
Mārpls», Jā nis Bu kums, «The 
So und Po ets», «Ven nas kond» 
(EST), «Gre en No vi ce» un 
«He aven Grey». «309.ka bi ne-
ta» tel tī uz stā sies «Vibe55», 
Toms Grē viņš un DJ Greg-
full.

Fes ti vā la 2.die nā – 6.jū-
ni jā dzir dē sim «Kol mteist» 
(EST), «The Fac tor», «Sau-
les krā sas», «Exit», «Mo un-
tain si de» (LT), «De fe atem» 
(EST), «Gelousy», «Re bel Ri-
ot», «Mon ro», «Jum pra va», 
«Odd Hu go» (EST), «PND», 
«All Day Long». «309.ka bi-
ne ta» tel tī spē lēs «RA GA VA», 
«NIK LĀVZ», «YURI TCH» 
un «PA».

«Kā re dzams prog ram mā, 
šo gad pie dā vā jam mak si mā li 
daudz vei dī gu mū zi ku», stās-
ta viens no pa sā ku ma or ga-
ni za to riem Er nests Lī bie tis. 
«Do mā ju, ka jeb kurš Lat vi jas 
un Igau ni jas ie dzī vo tājs va-
rēs at rast fes ti vā lā mū zi ku, 
at bil sto šu sa vai gau mei. Tur-
klāt fes ti vāls no tiek Val kas/
Val gas pil sē tas svēt ku ie tva-
ros, kas ir vien rei zē ja ie spē ja 

ap mek lēt pa sau lē tik uni-
kā lo dvī ņu ro bež pil sē tu». 

Jau zi nāms, ka fes ti vā lu 
ie skan di nās di vi pa sā ku mi 
Rī gā un Tal li nā. Kon certs 
Tal li nā no tiks 30.mai jā, le-
ģen dā ra jā Von Krahl te āt-
rī, kur kād reiz no ri si nā jās 
Ope ra ti on B fes ti vāls. Vai-
rāk in for mā ci ja par abiem 
pa sā ku miem se kos.

Kā zi nāms, «Bor der rock» 
jeb «Ro bež roks» ir vie nī gais 
fes ti vāls, ko ko pī gi or ga ni-
zē lat vie ši un igau ņi, fak tis-
ki tas ir vie nī gais mū zi kas 
fes ti vāls, ko abas nā ci jas or-
ga ni zē ko pā.

Bi ļe tes ie priek špār do ša-
nā būs ie spē jams ie gā dā ties 
vi sās Bi ļe šu Ser vi sa ka sēs 
un in ter ne tā www.bi le su ser-
viss.lv.

Bi ļe tes ce na abām fes ti vā-
la die nām: 12 EUR ( ie priek-
špār do ša nā), 15 EUR fes ti-
vā la die nā, 10 EUR (kat ram 
– vis maz 10 cil vē ku gru pai), 
30 EUR (ģi me nes bi ļe te).

Vie nai fes ti vā la die nai: 7 
EUR ( ie priek špār do ša nā), 10 
EUR fes ti vā la die nā, 5 EUR 
(kat ram – vis maz 10 cil vē-
ku gru pai), 20 EUR (ģi me nes 
bi ļe te). Pen si onā riem 5 EUR, 
bēr niem līdz 12 ga diem ie eja 
bez mak sas.

Būs arī tel šu pil sē ti ņa – 2 
EUR par telts vie tu, bet au to 
no vie to ša na pa sā ku ma te ri to-
ri jā – 5 EUR. 

Val kas brīv da bas es trā dē 23.mai -
jā plkst. 22.00 no tiks vē rie nī ga 

de ju iz rā de. Div des mit se ši iz ci lā kie 
Lat vi jas  jaun ie šu de ju ko lek tī vi ar 
1000 de jo tā jiem iz de jos se nā Tā la vas 
no va da «Pa va sa ra nakts mis tē ri jas» 
par ga du sim tos sa gla bā tām ģi me nis-
kām tra dī ci jām un se nās Val kas pus es 
pa va sa ra ie ra šām. Tas būs stāsts, kā 
sau lei rie tot, pa va dām Jur ģus un caur 
nakts mi to lo ģis kiem pie dzī vo ju miem 
sa gai dām sau llēk tu ko pā, jo, sau lei le-
cot, būs Val kas lie lais lo pu tir gus, kas 
no slēg sies ar iz prie cām Blu su kro gā. 
No zī mī gas epi zo des iz spē lēs Smil te-
nes vi dē jās pa au dzes de ju ko lek tīvs 
«Ie vi ņa».

Pus nak tī sāk sies za ļum bal le ko pā 
ar gru pu «Kreic bur gas zi ķe ri».

Bi ļe šu ce nas: vie nam cil vē kam 7 
EUR, pa sā ku ma die nā 10 EUR; pen si-
onā riem un cil vē kiem ar īpa šām va ja dzī bām 5 EUR; ģi me-
nes bi ļe te (4 cil vē ki) 20 EUR; drau gu bi ļe te (10 cil vē ki) 50 
EUR. Bez mak sas ie eja bēr niem līdz 12 ga du ve cu mam. 

Vai rāk in for mā ci jas: www.val ka.lv; www.vis it.val ka.lv

Zi nā mas vis as 
gru pas, ku ras 

uz stā sies rok fes ti vā lā 
«Bor der rock»

Teksts: Aivars Ik še lis
foto:  Dainis Jansons

«Odd Hugo» no Tartu šobrīd ir viena no pieprasītākajām 
grupām Igaunijā

Ar Lie lo tal ku no slē dzies ap rī lis. 
Val kas no va da ie dzī vo tā ji ak tī vi 

tal ko ja gan pil sē tā, gan pa gas tos. Pa-
pil dus iz slu di nā ta jām tal ko ša nas vie-
tām, en tu zi as ti strā dā ja arī ci tās. Liels 
pal dies vis iem, ku ri rū pē jās, lai no va-
da ap kār tne bū tu sa kop ta un tī ra! Tā 
no va dam ir vis la bā kā vi zīt kar te. Arī 
brīv da bas es trā di sa gai da in fra struk-
tū ras uz la bo ju mi – jaun a de ju grī da 
un as falts – dar bi jau uz sāk ti.
Mai jā Val kas no va dā sa gai dām daudz 
vie sus – gan Kār ķu me ža die nās, gan 
Ro bež tir gū, kā arī de ju lie luz ve du mā 
«Pa va sa ra nakts mis tē ri jas». Ir jau 
zi nāms, ka liel kon cer tu ap mek lēs arī 
Lat vi jas Re pub li kas Kul tū ras mi nis tre 
Da ce Mel bār de. 
Īpašs un no zī mīgs pa sā kums no va dā 
būs ģe ne rā ļa Pē te ra Ra dzi ņa 135.ju bi-
le jas pa sā kums. Maijs so lās būt ga na 
raibs pie dā vā ju mā. Kat ru ne dē ļas no-
ga li Val kas tū ris ma in for mā ci jas bi rojs 
sa ga ta vo pie dā vā ju mu ne dē ļas no ga lei 
dvī ņu pil sē tās – Val kā un Val gā, kā arī 
Val kas no va dā, tā pēc ie sa ku se kot līdz i 
in for mā ci jai gan no va da, gan TIB mā-
jas la pās, kā arī Tū ris ma in for mā ci jas 
bi ro jā.
Vi sai ģi me nei šo mē nes no sirds ie sa ku 
ap mek lēt Jā ņa Lū sē na kon cer tiz rā di 
«Ma nas mā jas zvē ru dārzs» 22.mai jā 
ar Ral fu Eilan du gal ve na jā lo mā. Iz-
rā dē pie da lī sies arī kom po nists Jā nis 
Lū sēns. 
Ta ču pa vi sam no teik ti kup lā skai tā 
tie ka mies Ro bež tir gū – gar šī gā ka jā 
pa va sa ra pie dzī vo ju mā uz Lat vi jas un 
Igau ni jas ro be žas! Di vas die nas ar tir-
go ša nos, kul tū ras, iz klai des un spor ta 
prog ram mu, 2.Ga ļas un de su fes ti vā lu 
un gri lē ša nas kon kur su «Grils uz ro-
be žas»! 
Lai lus tīgs pa va sa ris un lai sau le iz-
kau sē tum šās do mas!

Za ne Brū ve re

Izdari labu darbu un ziedo 
Robežtirgus labdarības lo-

terijai! Pieteikt balvas loterijai 
var zvanot vai rakstot loterijas 
rīkotājiem – Tūrisma informācijas 
birojam (Tālr.: 64725522, 
26446602, tib@valka.lv ), Valkas 
Rotari klubam 26120361 un Val-
kas jauniešu domei 26676933, kā 
arī vienkārši tās nogādāt Rīgas ielā 
22, Valkā. 
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9. un 10.mai jā uz Lat vi jas un Igau-
ni jas ro be žu aici na gar šī gā kais 
pa va sa ra pie dzī vo jums – 13.Lie-

lais lab da rī bas ro bež tir gus! Ta jā da lī bu 
ap stip ri nā ju ši jau vai rāk ne kā 70 tir go-
tā ju – pie tei ku šies ir gan amat nie ki, gan 
ēdie nu, stā du un rūp nie cī bas pre ču tir-
go tā ji, kā arī māj ra žo tā ji!

9.mai jā plkst. 10.00 no tiks pērn aiz sāk tā 
tra dī ci ja – kon kurss ga ļas ra žo tā jiem jeb 
2.Starp tau tis kais ga ļas un de su fes ti vāls. 
Aici nām pie da lī ties ho bij ku li nā rus, māj-
ra žo tā jus un uz ņē mē jus, kas ra žo ga ļas 
iz strā dā ju mus. De su, ga ļas iz strā dā ju mu 
un žā vē ju mu kva li tā ti vēr tēs starp tau tis-
ka žū ri ja. 10.30 uz kon cer tu aici nās ama-
tie ru ko lek tī vi, bet 14.00 Val gā, «Ri mi» 
stāv vie tā no ri si nā sies Strīt bo la tur nīrs. 
Pirm ās die nas iz ska ņā, plkst.19.00 vis i 
aici nā ti lus tē ties za ļum bal lē, ko uz sauks 
pa sā ku ma or ga ni za to ri! Ie eja – brī va!

10.mai jā pir mo rei zi tiks rī kots ga ļas 
gri lē ša nas kon kurss, ku rā in di vi du ālie 
da līb nie ki vai ko man das va rēs pa rā dīt 

sa vas pras mes ga ļas ma ri nē ša nā un cep-
ša nā. Būs ie spē ja ma ri nēt ga ļu uz vie tas, 
kā arī pār steigt žū ri ju un ro bež tir gus 
ap mek lē tā jus ar mā jās ma ri nē tas ga ļu. 
Kon kur sa da līb nie ki tiks vēr tē ti, la bā kie 
– ap bal vo ti. 10.30 mā mi ņām kon cer tu 
sniegs Val kas bēr ni, sa vu kārt plkst. 12.00 
mā mi ņas sveiks ma zie val dzē nie ši. 

Ar kon kur sa no li ku miem var ie pa zī-
ties Val kas no va da mā jas la pā www.val-
ka.lv sa da ļā «Ro bež tir gus». Da lī bu ta jos 
var pie teikt, rak stot uz e-pas tu snie dze.
rag ze@val ka.lv, kā arī zva not pa tele fo nu 
+371 26488684 Snie dzei Rag žei.

Sa vu kārt amat nie ki, māj ra žo tā ji, rūp-
nie cī bas pre ču tir go tā ji un ci ti var pie-
teik ties da lī bai tir gū Lat vi jas-Igau ni-
jas in sti tū tā Se mi nā ra ie lā 29, Val kā vai 
zva not un rak stot: tel: +37164781193, 
+37129158517, e-pasts: in sti tuts@val ka.lv

Pla šā ka in for mā ci ja par pa sā ku ma no-
ri si: Ma dars Lāns, Rī gas ie la 22, Val ka, LV-
4701, Tālr. +37164725522, +37126446602, 
e-pasts: tib@val ka.lv

In for ma tī vi at bal sta: Lat vi jas ra di o 2, 
žur nāls «Ie vas mā ja», «Del fi  Tasty» un 
www.ga da tir gi.lv. 

Aici na pie teik ties ro bež tir gus 
strīt bo la tur nī ram

Ro bež tir gū bal li 
uz sauks pa sā ku ma or ga ni za to ri

Teksts: Za ne Brū ve re, Val kas no va da 
do mes Sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

9.mai jā 13.Lie lā lab da rī bas ro bež tir-
gus lai kā ot ro rei zi no tiks strīt bo la 

tur nīrs. Tur nī ra viens no mēr ķiem ir po-
pu la ri zēt ve se lī gu dzī ves vei du un sek-
mēt strīt bo la spē les at tīs tī bu un po pu la-
ri tā ti Val kas no va dā un Val gas ap riņ ķī.

Strīt bo la tur nī rā aici na pie teik ties 
jaun ie šus no 16 ga du ve cu ma, vī rie šus, 
sie vie tes, kā arī at ļauts pie da lī ties un 
vei dot jauk ta ti pa ko man das. Dzi mu mu 

sa stāvs jauk ta jā ko man dā nav no teikts. 
Ko man dā var pie teikt 4 spē lē tā jus. Ko-
man du spē lē tā jiem jā būt vie nā das krā sas 
spor ta tēr pos.

Ko man dām lū gums pie teik ties līdz 
8.mai ja plkst. 18.00 pa e-pas tu: sports@
val ka.lv.

Rak stis kais pie tei kums jā ie sniedz gal-
ve na jam ties ne sim 9.mai jā no plkst. 13.00 
– 13.50 tur nī ra no ri ses vie tā. Tur nī ra no-
li kums un pie tei ku ma an ke ta: http://
val ka.lv/spor ta-pa sa ku mu-re zul ta ti 

Teksts: Kris tī ne Ka ro le, Val kas no va da 
do mes Spor ta un jau nat nes da ļas va dī tā ja

Pēteris Ra dziņš ir dzi mis Lu ga žu pa-
gas ta «Jaun vīn de dzēs». Sko las gai tas 

uz sā cis Lu ga žu drau dzes sko lā, bet pēc 
tam mā cī jies Val kas pil sē tas sko lā un Val-
kas Nel so na re āl sko lā.

Pa sā ku ms sāk sies plkst. 9.00, kad Val kas 
ģim nā zi jas kla šu ko lek tī vi do sies pār gā jie-
nā uz ģe ne rā ļa dzim to mā ju vie tu «Jaun-
vīn de dzes».

Plkst. 11.00 pa re dzē ta Val kas no va da va-
dī bas un Lat vi jas un ār val stu amat per so nu 
tik ša nās Val kas no vad pēt nie cī bas mu ze jā. Plkst. 12.00 vis i pul cē sies pie pie-
mi ņas ak mens ģe ne rā ļa dzim to mā ju vie tā «Jaun vīn de dzes», kur pa re dzē ta 
svi nī ga zie du no lik ša na.Ju bi le jas svi nī bas no slēg sies plkst. 13.00 ar svi nī gu 
pa sā ku mu Val kas kul tū ras na mā.

«Pē te ris Ra dziņš bi ja iz cils mi li tārs dar bi nieks, kurš bi ja ne ērts dau dziem 
po li ti ķiem, jo viņš ļo ti la bi sa pra ta, cik sva rī gi ir valsts aiz sar dzī bu stip ri nāt 
tie ši mie ra lai kā, kad it kā ne kā du tie šu mi li tā ru drau du nav», uz sver Val kas 
paš val dī bas va dī tājs Vents Ar mands Krauk lis. «Šī ju bi le ja ie krīt lai kā, kad 
at kal esam si tu āci jā, ka sa bied rī bā šī sa prat ne ir, ta ču diem žēl ie priek šē jos 
ga dos šī lie ta ir bi ju si at stā ta no vār tā. Tā pēc pa sā kums ir īpa ši sva rīgs, lai 
mēs at ce rē tos un sa pras tu, cik sva rī gi ir šie jau tā ju mi, lai valsts va rē tu pa-
stā vēt».

Ģe ne rā lis vi su sa vu dzī vi vel tī jis Lat vi jas ar mi jas vei do ša nai. Lai ka bied ri 
uz sver ģe ne rā ļa go dī gu mu, tais nī gu ma iz jū tu un pat ri otis mu. Viņš ap bal-
vots ar dau dziem or de ņiem: IV šķi ras Sv.Ju ra or de ni, II un II I šķi ras Sv.Sta-
ņis la va or de ņiem, II, II I un IV šķi ras Sv.An nas or de ņiem, II I šķi ras Lāč plē ša 
Ka ra or de ni nr. 1, 1927.ga dā ap bal vots ar II šķi ras Lāč plē ša Ka ra or de ni, I 
šķi ras Tri ju Zvaig žņu or de ni, I šķi ras, II pa kā pes Igau ni jas Brī vī bas krus tu, 
II I šķi ras Fran ci jas Go da Le ģi ona or de ni, Po li jas «Vir tu ti Mi li ta ri» or de ni, I 
šķi ras So mi jas Bal tās ro zes or de ni un I šķi ras Zvied ri jas Šķē pa or de ni.

Ne aiz mir sī sim, ka trīs mir dzo šās zvaig znes Brī vī bas pie mi nek lī ir iz cī nī-
tas arī ar ģe ne rā ļa Ra dzi ņa gud rī bu.

Vis i aici nā ti go di nāt P.Ra dzi ņa no pel nus un ap mek lēt svi nī gos pa sā ku-
mus ģe ne rā ļa dzim to mā ju vie tā un Val kas pil sē tas kul tū ras na mā. 

Teksts: Za ne Brū ve re, Val kas no va da 
do mes Sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

At zī mēs Pē te ra 
Ra dzi ņa 135.ju bi le ju

2.mai jā Val kā ar svi nī giem pa sā-
ku miem at zī mēs Lat vi jas ar-
mi jas ģe ne rā ļa, div kār tē jā Lāč-

plē ša ka ra or de ņa ka va lie ra Pē te ra Val de-
mā ra Ra dzi ņa 135.ju bi le ju.

Numura tēma
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Jau no ag ra pa va sa ra Kār ķu pa-
gas ta cen trā, Ķi res upes kras tā 

– val da ak tī va ro sī ba. Da bas kon cert-
zā les būv nie cī ba Kār ķu pa gas tā tiek 
re ali zē ta Lau ku at tīs tī bas prog ram-
mas LE ADER pie ejas īs te no ša nas 
pa sā ku ma ie tva ros, ko at bal sta Eiro-
pas Lauk saim nie cī bas Fonds Lau ku 
At tīs tī bai (EL FLA). Ko pē jās es trā des 
būv nie cī bas iz mak sas ir 28 457,44 
EUR, no tām 10% ir Val kas no va da 
do mes līdz fi  nan sē jums. 

Pro jek tu 2014.ga da pa va sa rī iz strā-
dā ja ar hi tek te Lī ga Ābol ti ņa no Smil te-
nes pēc māk sli nie ka Rai mon da Bri ča 
ski cēm. Ņe mot vē rā pa sū tī tā ja veik tā 
ie pir ku ma kon kur sa re zul tā tus, dar-
bus veic SI A «Val kas me li orā ci ja».

«Viss sā kās ar vie tas sa ga ta vo ša nu, 
par ko pal dies jā sa ka arī sa bied ris ka-
jos dar bos no dar bi nā ta jiem pa gas ta ie-
dzī vo tā jiem. Es trā des būv nie cī bu veic 
Kār ķu pus es meis ta ri Ed munds un 
Os kars Vein ber gi», stās ta Kār ķu pa-
gas ta pār val des va dī tājs Pē te ris Pē ter-
sons. «Šo brīd vī ri ir pa bei gu ši so lu iz-
bū vi un grī du iz bū vi, at ves tas ir jum ta 
kop nes un nā koš ne dēļ sāk sies darbs 
pie es trā des jum ta da ļas bū ves». 

«Plā nots, ka nā koš ne dēļ tur pi nā sim 
ze mes dar bus – sa kār to jot pie gu ļo šo 
vec upes gul tni. Un tad pa liek ti kai vēl 
elek tro ins ta lā ci jas dar bi un sē tas būv-
nie cī ba, ta ču, tā pat kā Rī ga nav ne kad 
ga ta va, arī šī vi de un vie ta vien mēr 
būs pa pil di nā ma», at klāj P.Pē ter sons. 

Me ža die nās es trā des aina vas vei-
do ša nai ie ce rēts stā dīt meln alk šņu 

un bēr za stā dī ju mu. Ga da 
ot ra jā pus ē uz sāk sies sa-
las sa kār to ša nas dar bi un, 
ce rams, ka jau nā kam gad 
tur va rēs re dzēt Liel die nu 
šū po les un ci tus brīv da bas 
ob jek tus. Kār ķu ini ci atī-
vas vei ci nā ša nas bied rī ba 
«Uguns pu ķe» iz tei ku si ide-
ju, kā šī vie ta – sa la bū tu 
gads kār tu ie ra žu svi nī bu 
vie ta. 

Tā kā veik smī gi pro jek ta 
lai ka gra fi ks rit pēc plā na, 
jau ta gad do māts par es trā-
des at klā ša nas pa sā ku mu 
30.mai jā. Tas ie ce rēts ar na-
ci onā li pat ri otis ku pa sā ku-
mu. Plkst. 15.00 Ze mes sar-
dzes 22.kāj nie ku ba tal jons 
de mon strēs mi li tā ro teh ni-
ku un ie ro ču ap ska ti, va ka-
rā plkst. 20.00 va ka ra svi nī-
gā da ļa, kur īpa šu svēt ku 
gai sot ni no dro ši nās Lat vi-
jas Re pub li kas Ze mes sar dzes pū tē ju 
or ķes tris ar di ri ģen tu virs leit nan tu 
An di Ka re li priekš ga lā. 

Kad ska tī tā ju priekš ā pa rā dās pū tē-
ju or ķes tris – stal ti, for mās tēr pti vī ri, 
rit mis ka un pa ci lā jo ša mū zi ka, ne vil-
šus iz tais no jas mu gu ras ik vie nam. 
Pēc tam sta fe tes ko ciņš būs no dots 
paš darb nie kiem – šo brīd vis i ko lek tī-
vi spe ci āli ga ta vo sa vu re per tu āru šim 
uz nā cie nam. Pēc tam vis iem būs ie-
spē ja za ļum bal lē ie mē ģi nāt jaun o de ju 
grī du, kur par pa tī ka mu no ska ņo ju-
mu rū pē sies ka pe la no Val mie ras Drā-
mas te āt ra iz rā des «Bal le būs», ku ras 
va dī tājs ir Mār tiņš Ro ziņš. «Ne šau bos 

šis būs lie lisks va kars – būs arī bu fe te 
ar gar dām de si ņām, lie lis ku vis tas un 
cūk ga ļas šaš li ku, kā pos tiem, liel lo pu 
ga ļas bur ge riem, kar stiem dzē rie niem 
un arī dzan Val mier mui žas alu,» prie-
cā jas P.Pē ter sons.

Jaun uz cel tais ob jekts būs no zī mīgs 
pa gas ta kul tūr vi des pa pil di nā jums. 
Tas at ro das upes kras tā, Lus tiņ dru-
vas ta kas aiz sā ku mā, tā pēc arī iz vē-
lēts no sau kums – Da bas kon cert zā le. 
Es trā de būs pie mē ro ta da žā diem ār ā 
pa sā ku miem, bet ik die nā, ka mēr ļau-
dis strā dās, to pie skan di nās put ni un 
ap kār tē jā dzī vā ra dī ba. In te re sants ir 
arī ne pa rasts fakts, ka Rī gā, Dau ga-

vā 17.gs. bi ju si Kār ķu sa la – ta gad būs 
mums at kal paš iem sa va sa la. 

Ie priek šē jā es trā de Kār ķu pa gas tā 
bi ja bū vē ta pir ma jā brīv valsts lai kā un 
tā kal po ja vai rāk ne kā 50 ga dus. To ie-
dzī vo tā ji sau ca par bī ni, kas Ēr ģe mes 
iz lok snes vārd nī cā ir ar skaid ro ju mu 
ska tu ve. Dau dzi vie tē jie ie dzī vo tā ji at-
ce ras, ka tur bal lēts līdz pat rī ta gai-
ļiem un mū zi ka dzir dē ta pat at tā la jā 
«Mier kal nu» uguns no vē ro ša nas tor nī. 
Ik viens aici nāts sau dzēt un rū pē ties 
par vie tu, kas pa gas ta ie dzī vo tā jiem 
sniegs po zi tī vas emo ci jas dau dzu ga-
du ga ru mā. 

Kār ķos jaun o es trā di pirm ie ie mē ģi nās paš darb nie ki 
un Ze mes sar dzes pū tē ju or ķes tris

Teksts un foto:San dra Pils kal ne

Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons (vidū) ar meistariem 
Edmundu un Oskaru Veinbergiem pie estrādes jumta kopnēm

Pagastos: Kārķos

30.ap rī lī un 1.mai jā Kār ķos no tiks 12.Me ža 
die nas. Kā vien mēr būs tra di ci onā lās lie-

tas, bet ne trūks arī pār stei gu mu.
Šo gad jau nums – pir ma jā  die nā – 30.ap rī lī pulk-

sten 11.00 no tiks prak tisks se mi nārs par me žu kop-
ša nu, kai tēk ļiem, sli mī bām u.c. lie tām, kas ir ne-
pie cie šams zi nāt ik vie nam me žu īpaš nie kam un  
ap saim nie ko tā jam. Se mi nārs no tiks sa dar bī bā ar 
Me žu kon sul tā ci ju pa kal po ju mu cen tru un fi r mu 
«Met sa Fo rest». Pēc tam ko pīgs lau nags pie Spi ģu 
alas. 

Pulk sten 16.00 Kār ķu tau tas na ma ka mīn zā lei vie-
tē jo rok darb nie ku iz stā des «Pa stā vēs tas, kas pār-
vēr tī sies» at klā ša na.

Pēc pus die nā Kār ķos jau ie ra dī sies maz pul cē ni 
no vi sām Val kas no va da sko lām, kā arī šo gad da lī-
bu pa sā ku mā jau pie tei ku si Ama tas pa mat sko la un 
jaun ie ši no Ap es. Ie priek šē jā va ka rā, kā jau tra di ci-
onā li, ie ra dī sies arī Rī gas Teh nis kās uni ver si tā tes 
stu den ti, lai nā ko ša jā die nā va dī tu Za ļo ko ka dar b-
nī cu un pie da lī tos Ko ka au to sa cen sī bās. Šo gad ie-
ce rēts, ka stu den tu skaits būs vēl kup lāks, jo pie vie-
no sies arī Lat vi jas Uni ver si tā tes Ķī mi jas un Bio lo ģi-
jas fa kul tā tes stu den ti, lai pē tī tu ku kai ņus Ku kai ņu 
vies nī cā, da bu Lus tiņ dru vā un do tos le ģen dai pa 
pē dām – mek lē tu sēr avo tus.

  At sau co ties ie dzī vo tā ju ie ro si nā ju miem, arī šo-
gad ik vie nam būs ie spē ja do ties pulk sten 18.00 pār-
gā jie nā uz Bez di be ņa eze ru gi da pa va dī bā, pēc tam 
ko pī ga va ka rē ša na ar dzies mi nie ku Kār li Ka zā ku 
pie uguns ku ra «Vēl zem nie ku» pa gal mā.

Me ža die nu  svi nī ga at klā ša na 1.mai jā pulk sten 
9.00 pie Kār ķu pa gas ta pār val des, pēc tam iz brauk-
ša na uz ob jek tiem. Dar bi ri tēs vien lai cī gi vai rāk 
ne kā 10 ob jek tos un kat ram ie spē ja iz vē lē ties sev 
vis in te re san tā ko un pie mē ro tā ko. Šo gad Me ža die-
nu dar bi gal ve no kārt, no tiks Lus tiņ dru vā un Ķi res 
upes kras tā – Da bas kon cert zā les vie tas lab ie kār to-
ša na, pī ļu lig zdu būv nie cī ba, ku kai ņu iz pē te Ku kai-
ņu vies nī cā, le ģen dai pa pē dām – sēr avo tu mek lē-
ju mi un iz pē te, tro šu no brau cie nu ram pas iz bū ve, 
aug ļu ko ku un dzīv žo ga stā dī ša na u.c. Pa gas ta cen-
trā strā dās ar bo ris ti, ku ra dar bu būs ie spē ja ik vie-
nam vē rot. 

Kā jau tas tal kā pie nā kas – pēc ko pī ga dar ba, būs 
ko pī ga mal tī te un at pū ta, kur katrs va rēs sev at rast 
ko in te re san tu un aiz rau jo šu – no tiks arī 4.Ko ka au-
to sa cen sī bas Kār ķos.  Ik viens aici nāts ga ta vot ko ka 

au to un pie da lī ties sa cen sī bās, ku rās šo gad vis tā lāk 
aiz brau ku šā re zul tā ta uz rā dī tā jam būs īpa ša bal va – 
brau ciens uz Bri se li. Ie ce rēts, ka pa sā ku mā pie da lī-
sies arī Eiro pas Par la men ta de pu tā te Ine se Vai de re, 
ku ra arī pa sniegs šo bal vu sa cen sī bu uz va rē tā jam.  
Bal vas sa ņems vi sās sa cen sī bu kla ses pir mo trīs 
vie tu ie gu vē ji, ta ču kā ie priek šē jās sa cen sī bas lie-
ci na – pats no zī mī gā kais ir azarts un dzī ves prieks, 
kas val da vi su sa cen sī bu lai ku.

Me ža die nu pa sā ku mu va dīs un ko ka 
au to sa cen sī bas ko men tēs ra di o Skon to 
prog ram mu va dī tājs Val dis Mel de ris. 

Vis as die nas ga ru mā dar bo sies Viļ-
ņa Ka zā ka un stu den tu va dī bā Za ļā 
ko ka dar bnī ca. Jau nums būs Al nī ša 
na miņš Da ces Iraids va dī bā. Kas tur 
no tiks – uz zi nā siet pie da lo ties pa sā ku-
mā. Ap ska tā mas būs da žā das iz stā des. 
Ik viens tal kas da līb nieks aici nāts uz 
tal ku ņemt mēr in stru men tus, lai pie-
da lī tos lie la jā Mēr in stru men tu iz stā dē. 
Mēr in stru men ti var būt vis da žā dā kie 
sā kot no li ne āla, bīd mē ra, ba ro met ra 
līdz pū ram u.c. se nām ie rī cēm. Eks po-
nā tu iz vē le brī va, lai li do do mas zel ta 
spār niem un ba gā ta iz tē le! In te re san-
tā ka jiem eks po nā tiem pa re dza mas 
pār stei gu ma bal vas! 

Ik vie nam pa sā ku ma da līb nie kam 
būs ie spē ja pār bau dīt sa vu veik lī bu un 
dros mi aiz rau jo šās spor tis kās ak ti vi tā-
tēs – pār bau dot sa vus spē kus al pī nis-
ma ak ti vi tā tēs  un iz bau dīt iz jā des ar 
zir giem. No pulk sten 12.00 Rū ķa Da-
bas bo dī tē būs ie spē jams no pirkt lau-
ku la bu mus.

Pa sā ku mu die nā kup li nās un va ka rā 
bal li pulk sten 22.00 Kār ķu tau tas na-
mā spē lēs Mā ris Slo ka un gru pa «Klai-
do nis». Bal lē ie eja EUR 2.

Bū siet mī ļi gai dī ti Kār ķos ra že ni strā-
dāt un ko pī gi at pūs ties! Pie mums, kā 
jau tra di ci onā li – pēc la bi pa da rī ta dar-
ba, būs la ba at pū ta. Nā ciet un aici niet 
līdz i ra dus, drau gus un ģi me ni! Tal ku 
tū risms – šis ir jē dziens, ko kār ķē nie ši 
cen šas ie di bi nāt pirm ie Lat vi jā. Pirm-
ie zva ni par da lī bu tal kā ir jau no Rī-

gas, Alūk snes un Bri se les, mēs ce ram, ka iz do sies! 
ik viens bū siet gai dīts Kār ķos strā dāt, sa kopt vi di, 
ak tī vi at pūs ties un ko jaun u uz zi nāt! Pal dies vis iem 
sa dar bī bas par tne riem at bal stī tā jiem – nak šņo ša na 
un ēdi nā ša na vis iem būs bez mak sas. (Ja ne pie cie-
ša ma nak šņo ša na, lū gums ie priekš pie teik ties). Viss 
no tiks par prie ku da bai un cil vē kiem! 

Kār ķu Me ža die nu rī cī bas ko mi te jas vār dā San dra 
Pils kal ne (mob. tālr. 26391447) 

Bū siet gai dī ti Kār ķos Me ža die nās strā dāt, 
at pūs ties un pie da lī ties ko ka au to sa cen sī bās
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Val kas no va da do me ir no sū-
tī ju si vēs tu li Lat vi jas Ban kas 

pre zi den tam Il mā ram Rim šē vi čam 
un Lat vi jas Ban kas pa do mei, ku rā 
lūdz Ban ku ie kļaut sa vos plā nos 
un iz dot pie mi ņas un ko lek ci jas 
mo nē tu, vel tī tu Lat vie šu pa gai du 
na ci onā lās pa do mes (LPNP) di bi-
nā ša nas un «Dek la rā ci jas ār val-
stīm un tau tām» simt ga dei, ku ru 
at zī mēs 2017.ga dā.

Paš val dī ba ir no sū tī ju si vēs tu li arī 
VAS «Lat vi jas pasts» val des priekš-
sē dē tā jam Ar nim Sal nā jam, ku rā 
lūdz ie kļaut sa vos plā nos un iz dot 
past mar ku sē ri ju, vel tī tu no zī mī ga-
jam vēs tu ris ka jam no ti ku mam.

«1917.ga dā, kad Lat vie šu pa gai-
du na ci onā lā pa do me sa nā ca Val-
kā, Lat vi jas ne at ka rī bas ide ja li kās 
kaut kas ne ie spē jams un ār kār tējs 
lie lā kai da ļai sa bied rī bas. Tie ši šie 

cil vē ki pirm ie ļo ti no piet ni šo ide-
ju ne ti kai ap sprie da, bet pie ņē ma 
pir mos do ku men tus par Lat vi jas 
vie no tī bu un par to, ka Lat vi ja būs 
ne at ka rī ga», stās ta Val kas no va da 
do mes priekš sē dē tājs Vents Ar-
mands Krauk lis.

 Uz LPNP do ku men tu un iz-
snieg to piln va ru pa ma ta Liel bri-
tā ni ja at zi na Lat vi jas ne at ka rī bu 
1918.ga da 11.no vem brī, un ti kai 
tad bi ja ie spē ja ma valsts pro kla mē-
ša na Rī gā 1918.ga da 18.no vem brī. 
«Tā dēļ šie cil vē ki, ku rus diem žēl 
lie lā kā da ļa sa bied rī bas ne zi na, no-
teik ti ir pel nī ju ši, lai vi ņu pie mi ņu 
ie mū ži nā tu», uz sver V.A.Krauk lis. 
«Gan past mar ka, gan mo nē ta tam 
ir lie lisks veids, jo pat pie mi nek ļi, 
mai no ties kon jun ktū rai, tiek jauk ti 
nost, bet past mar kas un arī mo nē-
tas ko lek ci jās vi sā pa sau lē pa liek».

«Tā dēļ bū tu sva rī gi un, mū su-
prāt, pa rei zi ie mū ži nāt šos cil vē kus 
past mar ku sē ri jā, lai vis maz LPNP 

va do ša jiem cil vē kiem – kat ram bū-
tu sa va past mar ka, un cil vē ki sa-
pras tu, kā pēc šim cil vē kam past-
mar ka ir vel tī ta. Sa vu kārt pa šai 
LPNP – vie na ko pī ga mo nē ta vai 
arī ja ie spē jams – arī mo nē tu sē ri ja. 
Tā bū tu cie ņas iz rā dī ša na Lat vi jas 
vēs tu rei un šiem uni kā la jiem cil vē-
kiem», no rā da Krauk lis.

Prog ram mā «Lat vi jai 100», kas 
no tiks no 2017. līdz 2021.ga dam, 
kon krē ti ie zī mē ti svi na mie vēs-
tu ris kie simt ga des da tu mi un 
pa sā ku mi. 2017.ga dā kā svi nī bu 
vie ta ir ak cen tē ta Val ka, jo ša jā 
ga dā ap ri tēs simt ga du, kopš no-
ti ka Lat vie šu Pa gai du Na ci onā lās 
Pa do mes se si ja Val kā. 

Nekus ta mās īpašuma iz so le

Do me ro si na iz dot past mar ku un pie mi ņas mo nē tu
Teksts: Za ne Brū ve re, Val kas no va da 
do mes Sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

Val kas no va da do me pār dod 
at klā tā mu tis kā iz so lē ar aug-

šup ejo šu so li ne kus ta mo īpa šu mu: 
Ēr ģe mes pa gas tā, «Le jass trū gas», ka-
das tra nu murs 9452 011 0193, kas sa-
stāv no ze mes ga ba la ar ka das tra ap-
zī mē ju mu 9452 011 0193, pla tī ba 0,6 
ha, dzī vo ja mās mā jas, pa gra ba, kūts 
un šķū ņa.

Iz so les no tei ku mi pie eja mi Val kas 
no va da do mē, Be ve rī nas ie lā 3, Val kā, 
dar ba die nās dar ba lai kā, un elek tro-
nis ki mā jas la pā www.val ka.lv sa da ļā 
«Ak tu ali tā tes. Do mes pa zi ņo ju mi».

Iz so lā mo ob jek tu var ap ska tīt tā 
at ra ša nās vie tā, lai ku ie priekš sa ska-
ņo jot pie sa ko ties pa tālr. 64725285.

Pie tei ku mu re ģis trā ci ja – Val kas no-
va da do mē, Be ve rī nas ie lā 3, 16.kab, 
Val kā, sā kot ar nā ka mo dar ba die nu 
no slu di nā ju ma pub li cē ša nas die-
nas līdz 19.05.2015. plkst. 12.00, kat ru 
dar bdie nu, no plkst. 8.00 līdz 12.00 
un no 13.00 līdz 17.00. tālr. 64707499.

Iz so le no tiks 20.05.2015. plkst. 10.00, 

Val kas no va da do mes ap sprie žu tel-
pā, Be ve rī nas ie lā 3, Val kā.

Iz so les sā ku ma ce na ir EUR 
4234,00. Re ģis trā ci jas mak sa EUR  
30, un  no dro ši nā jums EUR 423 jā-
 ie mak sā Val kas no va da do mes, reģ. 
Nr. 90009114839, kon tā Nr. LV16UN-
LA0050014283134 A/S «SEB Ban-
ka», Val kas fi  li āle, kods UNLALV2X, 
pirms re ģis trā ci jas iz so lei.

No so lī tā jam sa va pie dā vā tā aug stā-
kā ce na (turp māk tek stā – Pir ku ma 
ce na), at rē ķi not ie mak sā to no dro ši-
nā ju ma nau du, par no so lī to Ne kus-
ta mo īpa šu mu jā sa mak sā trīs mē ne-
šu lai kā no iz so les die nas. Per so nām, 
ku rām ir pirm pir ku ma tie sī bas uz 
ne kus ta mo īpa šu mu  «Le jass trū gas», 
ka das tra Nr.9452 011 0193, Ēr ģe mes 
pa gas tā, Val kas no va dā, līdz 2015.ga-
da 19.mai jam plkst. 12.00 Val kas no-
va da do mē jā ie sniedz pie tei kums par 
pirm pir ku ma tie sī bu iz man to ša nu.

Iz so les no tei ku mi:
www.val ka.lv 

2015.ga da ap rī ļa mē ne sī no slē dzas pro jek ta 
«Kom plek si ri si nā ju mi sil tum nī ce fek ta gā-

zu emi si ju sa ma zi nā ša nai Val kas no va da Bēr nu 
– jau nat nes spor ta sko las spor ta zā lē» īs te no ša-
na, ku ra ie tva ros ti ka veik ti kom plek si ener go-
efek ti vi tā tes pa sā ku mi BJSS spor ta zā les ēkā 
Va ro ņu ie lā 35 B, Val kā. Pro jek tu fi  nan si āli at-
bal sta Kli ma ta pār mai ņu fi  nan šu in stru ments.

Pro jek ta ie tva ros īs te no tās ak ti vi tā tes: ēkas 
ār sie nu sil ti nā ša na, ēkas co ko la sil ti nā ša na no 
ār pu ses, grī das sil ti nā ša na, jum ta pār se gu ma 
sil ti nā ša na, ko ka un alu mī ni ja pro fi  la lo gu no-
mai ņa, ār dur vju mo der ni zā ci ja un avā ri jas iz-
ejas iz bū vē ša na, sil tum mez gla mo der ni zā ci ja, 

ēkas ap ku res sis tē mas mo der ni-
zā ci ja, sil tum ap gā des un kar stā 
ūdens sis tē mas iek šē jo tīk lu cau-
ruļ va du mai ņa un ven ti lā ci jas sis-
tē mas mo der ni zā ci ja. Šī pro jek ta 
īs te no ša nas re zul tā tā tiks pa nākts 
CO2 emi si ju sa ma zi nā jums par 
90 318,46 kg CO2/ga dā. 

Pro jek tā pa re dzē tos būv dar bus 
vei ca SI A «YIT Celt nie cī ba», pro-
jek ta būv dar bu bū vuz rau dzī bu – 
SI A «Cam paign» un au to ruz rau-
dzī bu – SI A «AG ar chi tec tu re». 

Pro jek ta plā no tās ko pē jās at-
tie ci nā mās iz mak sas 429 263,84 
EUR. Kli ma ta pār mai ņu fi nan šu 
in stru men ta lī dzek ļi ir 50 % no 
at tie ci nā ma jām iz mak sām jeb 
214 631,92 EUR. Pro jekts tiek 
re ali zēts Kli ma ta pār mai ņu fi nan šu in stru-
men ta fi nan sē to pro jek tu at klā ta kon kur sa 

«Kom plek si ri si nā ju mi sil tum nī ce fek ta gā zu 
emi si ju sa ma zi nā ša nai» 5.kār tas ie tva ros. 

Val kas no va da Bēr nu – jau nat nes spor ta sko las 
spor ta zā les ener go efek ti vi tā tes pa aug sti nā ša na

Teksts: Ja na Put ni ņa, At tīs tī bas un pro jek tu da ļas va dī tā ja

Lat vie šu pa gai du na ci onā lā pa do me sa nā ca Val kā 1917.ga dā

Val kas no vads 
Vid ze mes uz ņē mē ju 

die nās 2015

Val mie ras Kul tū ras cen trā 15. 
un 16.mai jā no ri si nās ik ga dē-

jā iz stā de – ga da tir gus «Vid ze mes 
Uz ņē mē ju die nas 2015». Iz stā de 
ne mai nī gi ap vie no da žā du no za ru 
uz ņē mu mus un ie stā des, kā arī tā 
at tīs tās starp tau tis kā vi dē.

Lat vi jas Tirdz nie cī bas un rūp nie-
cī bas ka me ra (LTRK), sa dar bo jo ties 
ar Val mie ras pil sē tas paš val dī bu, 
ik ga dē ji or ga ni zē pla ši at pa zīs ta-
mo iz stā di, kas sniegs ie spē ju uz ņē-
mu miem, ie stā dēm, paš val dī bām, 
amat nie kiem un māj ra žo tā jiem vei ci nāt sa vu pro duk tu un pa kal-
po ju mu no ie tu un at pa zīs ta mī bu, vei dot jaun us kon tak tus un tik-
ties ar sais to ši mēr ķau di to ri ju. Ne mai nī gi iz stā dē pie da lās lie lā kie 
uz ņē mu mi, pla ši tiek pār stā vē tas iz glī tī bas ie stā des. Aiz vien vai-
rāk paš val dī bas at bal sta gan paš val dī bā eso šo uz ņē mu mu da lī bu 
iz stā dē, gan pa šas vei do pla šu no va da sten du.

Šo gad iz stā dē būs pār stā vēts arī Val kas no vads ar uz ņē mu miem 
SI A «Val kas Me li orā ci ja», SI A «PE PI RER» un SI A «Akords 3». 

Teksts: Ja na Put ni ņa, At tīs tī bas un pro jek tu da ļas va dī tā ja
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Valkas novada 
domes 26.martā 

pieņemtie lēmumi
• Pār ņemt no Bied rī bas «Ra do šo ide ju sta ci-
ja» ne ap dzī vo ja mās tel pas Val kā, Rū jie nas ie-
lā 3E (ko pē jā pla tī ba 70,3 m2).
• Ap stip ri nāt Val kas no vad pēt nie cī bas mu-
ze ja «Dar bī bas un at tīs tī bas stra tē ģi ju 2015. – 
2019.ga dam» (pie li ku mā).
• Uz sākt Val kas no va da kul tūr po li ti kas stra-
tē ģis kā plā na 2016. – 2022. ga dam iz strā di.
• No teikt at bil dī go par Val kas no va da kul-
tūr po li ti kas stra tē ģis kā plā na 2016. – 2022. 
ga dam iz strā di Val kas no va da do mes Iz glī tī-
bas, kul tū ras, spor ta un jau nat nes no da ļas 
Iz glī tī bas un kul tū ras da ļas va dī tā ju Aiva ru 
Ik še li.
• Iz vei dot Val kas no va da kul tūr po li ti kas 
stra tē ģis kā plā na 2016. – 2022. ga dam iz strā-
des va dī bas gru pu se ko jo šā sa stā vā: Vents 
Ar mands Krauk lis – Val kas no va da do mes 
priekš sē dē tājs, Vies turs Za riņš – Val kas no-
va da do mes priekš sē dē tā ja viet nieks, Aivars 
Ce kuls – Val kas no va da do mes iz pil ddi rek-
tors, Un da Ozo li ņa – Val kas no va da do mes 
de pu tā te, Gun ta Sma ne – Val kas no va da do-
mes At tīs tī bas un plā no ša nas no da ļas va dī-
tā ja, Kris tī ne Sal ni ņa – Val kas no va da do-
mes At tīs tī bas un plā no ša nas no da ļas te ri to-
ri jas plā no tā ja, Ro lands Ras taks – Val kas no-
va da Iz glī tī bas, kul tū ras, spor ta un jau nat nes 
no da ļas va dī tājs, Aivars Ik še lis – Val kas no-
va da Iz glī tī bas, kul tū ras, spor ta un jau nat nes 
no da ļas Iz glī tī bas un kul tū ras da ļas va dī tājs.
• Ap stip ri nāt Val kas no va da kul tūr po li ti kas 
stra tē ģis kā plā na 2016. – 2022. ga dam iz strā-
des dar ba uz de vu mu un iz pil des ter mi ņus.
• Ap stip ri nāt Val kas no va da do mes No li ku-
mu Nr.5 «Val kas no va da Bēr nu – jau nat nes 
spor ta sko las no li kums».
• Pie šķirt fi  nan si ālu at bal stu 11.Val kas Maz-
pul ka da līb nie cēm, Lat vi jas Maz pul ku Go da 
no mi nā ci jas «Aug sim Lat vi jai» no mi nā ci jas 
bal vu sa ņem ša nai, sek mī ga re zul tā ta ga dī ju-
mā.
• At zīt Val kas no va da do mes 2014.ga da bi-
lan cē ce ļus:

1.1. Vij me ži – Kal mes, ga rums 1,180 km, bez 
se gu ma, vēr tī ba EUR 3495;

1.2. Zā ģe ze ra ie la, ga rums 0,12 km, EUR 
1081.
• Ap stip ri nāt  mak su par snieg ta jiem au to-
bu sa trans por ta pa kal po ju miem.
• Ap stip ri nāt  mak su par snieg ta jiem ad mi-
nis trā ci jas  trans por ta pa kal po ju miem.
• Ap stip ri nāt  iz ce no ju mus sta di ona šau tu-
ves iz man to ša nai.
• Ap stip ri nāt Val kas pil sē tas kul tū ras na ma 
lā zer prin te ra Ko ni ca Mi nol ta Ma gi co lor 7450 
II paš iz mak su dru kā ša nai at bil sto ši iz ce no-
ju mam.
• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus Nr.7 
«Gro zī ju mi Val kas no va da do mes 2010.ga da 
30.de cem bra sais to ša jos no tei ku mos Nr.41 
«Val kas no va da te ri to ri jas un ta jā eso šo ne-
kus ta mo īpa šu mu uz tu rē ša nas no tei ku mi»» 
Val kā 2015.ga da 27.mar tā.
• At sa vi nāt at klā tā mu tis kā iz so lē ar aug-
šup ejo šu so li paš val dī bai pie de ro šo ne kus ta-
mo īpa šu mu «Le jass trū gas», no teikt iz so lē at-
sa vi nā mam Val kas no va da do mes ne kus ta-
mam īpa šu mam «Le jass trū gas»: no sa cī to ce-
nu EUR 4234, no dro ši nā ju ma ap mē ru EUR 
423, at sa vi nā ša nas iz so les so li EUR 100, re-
ģis trā ci jas mak su EUR 30 .No teikt iz so les lai-
ku un vie tu – 2015. ga da 20.maijs plkst. 10.00, 
Be ve rī nas ie las 3, Val kā, 1.stā va ap sprie žu 
tel pā. 
• Par J.Cim zes Val kas Mū zi kas sko las di rek-
to ri ie celt Lī gu Vein ber gu.
• Pie šķirt Val kas no va da cen trā la jai bib li otē-
kai EUR 224 pro jek ta «Gud ra brī vā lai ka pa-
va dī ša na: Prā ta spē ju un ra do šu mu vei ci no-
šas gal da spē les Val kas no va da pub lis ka jās 
bib li otē kās» re ali zē ša nai. Pro jek ta mēr ķis – 
No dro ši nāt Val kas no va da pub lis ka jās bib li-
otē kās bēr niem un jaun ie šiem ve cu mā no 3 
līdz 17 ga diem prā tu un ra do šu mu vei ci no šu 
brī vā lai ka pa va dī ša nu, ie gā dā jo ties iz klai dē-
jo šas un prā tu at tīs to šas gal da spē les. Tiek 
plā nots ie gā dā ties 96 gal da spē les un sa da līt 
no va da bib li otē kām. Bib li otē kas iz strā dā tā 
pro jek ta ko pē jā sum ma ir EUR 1120 un ir ne-
pie cie šams līdz fi  nan sē jums vis maz 20% no 
ie snieg tā pro jek ta ko pē jās sum mas.
• De le ģēt da lī bai Valsts so ci ālās ap rū pes 
cen tra «Vid ze me» So ci ālās ap rū pes pa do mē 
Kār li Brie di, Val kas no va da bā riņ tie sas 
priekš sē dē tā ju. 

Val kas no va da do mē

Pielikums
Valkas novada domes 

2015.gada 26.marta sēdes lēmumam (protokols Nr.4,19.§) 

Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. 
p. 
k.

Pakalpojuma veids Mēr-
vienība

Cena ar 
PVN, 
EUR

1. Stadiona izmantošana valsts, reģiona sacensībām 1h 43,56
2. Stadiona izmantošana novada sacensībām (samaz. koef. 0,7) 1h 30,49
3. Stadiona izmantošana Valkas novada BJSS profesionālās izglītības programmu 

īstenošanai (samaz. koef. 0,3) ar inventāru
1h 13,07

4. Stadiona izmantošana Valkas novada BJSS profesionālās izglītības programmu 
īstenošanai (samaz. koef. 0,2) bez inventāra

1h 8,71

5. Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām līdz 10 cilvēkiem 1h 4,36
6. Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām no 11 līdz 20 cilvēkiem 1h 8,71
7. Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām no 21 un vairāk cilvēkiem 1h 13,07
8. Futbola laukuma izmantošana valsts, reģiona sacensībām 1h 30,13
9. Futbola laukuma izmantošana novada sacensībām (samaz. koef. 0,75) 1h 21,54
10. Futbola laukuma izmantošana Valkas novada BJSS profesionālās izglītības un 

nometņu programmu īstenošanai (samaz. koef. 0,25)
1h 7,54

11. Skrejceliņa izmantošana Valkas novada BJSS profesionālās izglītības programmu īstenošanai 1h 4,78
12. Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana vienam cilvēkam 1h 3,00
13. Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana 3 – 5 cilvēkiem 1h 9,00
14. Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana 6 – 10 cilvēkiem 1h 18,00
15. Trenažieru zāles pakalpojumi pieaugušajiem 1 reize 

līdz 2h
2,50

16. Trenažieru zāles pakalpojumi skolēniem, pilna laika studiju studentiem un 
pensionāriem 

1 reize 
līdz 2h

1,25

17. Dušas izmantošana vienam cilvēkam (vasaras periodā) 1 reize 1,00
18. Trenažieru zāles abonements pieaugušajiem 10 reizes 22,5
19. Trenažieru zāles abonements skolēniem, pilna laika studiju studentiem un pensionāriem 10 reizes 11,25
20. Šautuves izmantošana (ar saviem ieročiem un savu instruktoru) 1h 5,70
21. Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (ar saviem ieročiem un savu instruktoru) 1h 1,00
22. Šautuves izmantošana (ar saviem ieročiem un šautuves instruktoru) 1h 14,00
23. Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (ar saviem ieročiem un šautuves instruktoru) 1h 2,40

24.
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (nomājot šautuves pneimatiskos ieročus, t. sk. 
20 patronas) 1h 3,00

25. Pneimatisko ieroču patronas 10gb 0,20

2015.ga da 22.ap rī lī ir no slē-
dzies pro jekts «Pub lis ko 

in ter ne ta pie ejas pun ktu at tīs-
tī ba Val kas no va dā», pro jek ta 
Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPI A/VRA-
A/014. Vis i Val kas no va da ie dzī-
vo tā ji laip ni aici nā ti iz man tot pub-
lis kā in ter ne ta pie kļu ves pun ktu 
(PIPP) pie dā vā tos pa kal po ju mus.

2014.ga da 23.sep tem brī starp 
Valsts re ģi onā lās at tīs tī bas aģen tū-
ru un Val kas no va da do mi ti ka pa-
rak stīts lī gums par pro jek ta «Pub-
lis ko in ter ne ta pie ejas pun ktu at-
tīs tī ba Val kas no va dā» īs te no ša nu. 
Pro jekts ti ka fi  nan si āli at bal stīts ar 
Eiro pas Re ģi onā lās at tīs tī bas fon-
da lī dzek ļiem un Valsts bu dže ta 
do tā ci jām paš val dī bām. 

Pro jek ta mēr ķis ir vei ci nāt ie-
dzī vo tā ju ie kļau ša nos sa bied rī bas 
so ci āla jos, eko no mis ka jos un kul-
tū ras pro ce sos un uz la bot vi ņu 
dzī ves kva li tā ti, ra dot 10 jaun us 
PIPP un uz la bo jot 10 eso šos PIPP, 
pa aug sti not pie kļu ves ie spē jas in-
ter ne tam pēc ie spē jas pla šā kām 
sa bied rī bas gru pām, no dro ši not 
pie kļu vi pub lis kās pār val des un 
ko mer csa bied rī bu pie dā vā ta jiem 
elek tro nis ka jiem pa kal po ju miem 
un in for mā ci jai.

Pro jek ta re ali zā ci jas re zul tā-
tā ti ka iz vei do ti 10 jaun i PIPP un 
piln vei do ti 10 eso šie PIPP. Jaun ie 
un eso ši PIPP ti ka ap rī ko ti ar da-
žā du da tor teh ni ku, pro jek ta ie-

tva ros ti ka ie gā dā ta da tor teh ni ka 
ar ne pie cie ša mo prog ram ma tū ru 
(29 gab.), mo ni to ri (29 gab.), daudz-
fun kci onā lās ie kār tas ar A3 for mā-
tu (krā sai nās) (2 gab.), daudz fun-
kci onā lās ie kār tas ar A3 for mā tu 
(meln bal tās) (5 gab.), bez va du tīk la 
ie kār tas (19 gab.) un iz vei dots in-
ter ne ta tīkls ar bez va da tīk la ie-
kār tu (1 gab.).

Jeb ku ram Val kas no va da ie dzī-
vo tā jam ir ie spē ja bez mak sas ap-
mek lēt un iz man tot da tor teh ni ku 
un in ter ne tu, kat rā pa gas tā ir iz-
vei dots viens punkts, kur ir ie spē-
ja iz dru kāt A3 un ma zā ka for mā ta 
la pas par mak su. Val kā ir ie spē-
jams iz dru kāt krā sai nu in for mā ci-
ju uz A3 un ma zā ka for mā ta par 
mak su.

Ad re ses, kur at ro das jaun iz vei-
do tie PIPP:
 Be ve rī nas ie la 3, Val ka, Val kas no-
vads, LV-4701
«Mier kal na tau tas nams», Zvār ta-
vas pag., Val kas nov., LV-4735
«Dru vas», Vij ciems, Vij cie ma pag., 
Val kas nov., LV-4733
«Tau tas nams», Kār ķu pag., Val kas 
nov., LV-4716
«Pū cī tes», Ēr ģe me, Ēr ģe mes pag., 
Val kas nov., LV-4711
Rī gas ie la 41, Val ka, Val kas no-
vads, LV-4701
Emī la Dār zi ņa ie la 8, Val ka, Val kas 
no vads, LV-4701
«Star te ri», dzīv. nr. 2, Omu ļi, Ēr ģe-
mes pag., Val kas nov., LV-4711
«Kār ķu sko la», Kār ķi, Kār ķu pag., 
Val kas nov., LV-4716

«Mā ja 20», dzīv. nr. 15, Sē ļi, Val kas 
pag., Val kas nov., LV-4723

Ad re ses, kur at ro das eso šie PIPP, 
ku ri ti ka piln vei do ti:
 Rī gas ie la 22, Val ka, Val kas no-
vads, LV-4701
«Lu ga žu mui ža», Val kas pag., Val-
kas nov., LV-4701
 Se mi nā ra ie la 27, Val ka, Val kas 
no vads, LV-4701
«Lu tur sko la», Ste pi, Zvār ta vas 
pag., Val kas nov., LV-4735
«Ar kā di jas», Ēr ģe me, Ēr ģe mes 
pag., Val kas nov., LV-4711
 Rī gas ie la 64, Val ka, Val kas no-
vads, LV-4701
«Dal de ri», Vij ciems, Vij cie ma pag., 
Val kas nov., LV-4733
«Aus mas», Kār ķi, Kār ķu pag., Val-
kas nov., LV-4716
«Val žkal ni», Tur na, Ēr ģe mes pag., 
Val kas nov., LV-4711
 Pa mat sko la, Zvār ta vas pag., Val-
kas nov., LV-4735

Pro jek ta ko pē jās iz mak sas EUR 
37034,34, no tām pro jek ta at tie ci-
nā mās iz mak sas ir EUR 37 034,34. 
Eiro pas Re ģi onā lās at tīs tī bas fon-
da lī dzek ļi ir 85% no at tie ci nā ma-
jām iz mak sām jeb EUR 31 479,19. 
Valsts bu dže ta do tā ci jas paš val dī-
bām sa stā da 3% no at tie ci nā mām 
iz mak sām jeb EUR 1111,03, Val kas 
no va da do mes līdz fi  nan sē jums ir 
12% no at tie ci nā ma jām iz mak sām 
jeb EUR 4444,12.

Pro jekts ti ka re ali zēts Eiro pas 
Re ģi onā lās at tīs tī bas fon da 3.2.2.2. 
ak ti vi tā tes «Pub lis ko in ter ne ta pie-
ejas pun ktu at tīs tī ba» ie tva ros. 

Pub lis ko in ter ne ta pie ejas pun ktu 
at tīs tī ba Val kas no va dā

Teksts: Toms Sim tiņš, At tīs tī bas
un pro jek tu da ļas pro jek tu va dī tājs

EIRO PAS SA VIE NĪ BA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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Val kas ģim nā zi jas ju bi le jas rei zei  vel-
tī tais tre šais raksts būs sa ru na ar 

Ādol fu Bon da ru – sko lo tā ju mū ža ga-
ru mā.

Sa ru nā  gal ve nie pie tu ras pun kti ir: bēr nī-
bas at spul gi, jau nī ba, dar ba gai tu sā kums, 
dar ba mūžs sais tī ju mā ar spor tu un mi li tā ro 
mā cī bu. Kā arī pa vi sam ne daudz par sko lo tā-
ja ik die nu šo brīd, kas ir sprai ga, at bil dī ga un 
ātr a. Sko las un ko lē ģu vār dā – Daudz lai mes 
80.ju bi le jā!

«Es mu Lat ga les zēns no Vi ļa kas, 1935.ga dā 
dzi mis jaun saim nie ka ģi me nē, jo tē vam no 
Lat vi jas ar mi jas pie šķī ra zem i, bet tēvs pēc 
aro da bi ja skro de ris. Ģi me nē bi jām čet ri bēr-
ni: trīs pui ši un vie na mei ta. Vis iem bēr niem 
bi ja skaidrs, ka būs jā mā cās lauk saim nie cī bas 
gud rī bas, lai va rē tu at griez ties sa vās mā jās 
strā dāt, ta ču dzī ve ie gro zī jās ci tā di. Jā sa ka, ka 
abi ar mā su dzī vē kļu vām par pe da go giem, 
mā sa ir No pel niem ba gā tā lat vie šu va lo das 
sko lo tā ja.

At grie ža mies bēr nī bā... vā cu lai kā sā ku mā-
cī ties Vi du ču pa mat sko lā (1. – 7.kla se), un tad 
bi ja tā da sis tē ma, ka vis pirms ir jā mā cās ābe-
ce, pēc tās ap gū ša nas jā do das 1.kla sē, pa mat-
sko lu bei dzu krie vu lai kā – 1949.ga dā, mums 
mā ju ne no ņē ma, ta ču mā jas lo pi ņus – zir gus, 
go vis - , kā arī  dar ba rī kus va ja dzē ja no dod 
no di bi nā ta jam kol ho zam. Mēs, pui kas, cē lā-
mies četr os no rī ta un skrē jām ap rau dzīt un 
pa ba rot sa vus lo pi ņus uz kol ho za kū tīm, tas 
bi ja liels pār dzī vo jums, jo lau kos augu šiem 
bēr niem vi ņu māj lo pi ir stip ri ie mī ļo ti un to 
ir ļo ti žēl. Die nas gai tas kol ho zā sā kās ag ri, ap 
de vi ņiem bi ju jau ap aris tik un tik lie lu lau ku, 
tai lai kā par iz strā des die nu kol hozs de va 100 
gra mus grau du, ta ču so lī tas 2 ka pei kas nau dā 
par die nas dar bu vēl līdz šo die nai nav re dzē-
tas. 

Pēc pa mat sko las ie stā jos 60 km at tā la jā Mel-
na vas lauk saim nie cī bas teh ni ku ma Ag ro no-

mi jas no da ļā. Brīv lai kos pie sa vām mā jām ie-
kār to jām tā du kā sta di onu ar sek to riem: bi ja 
stie nis, pie kā no ti ka pie vil kša nās tre ni ņi un 
sa cen sī bas, lo des grū ša nas sek tors un skrie-
ša nas sek tors, vo lej bo lam iz man to jām pļa vu, 
di vus sta bus, starp ku riem no vil ka stri ķi va ja-
dzī ga jā augs tu mā. Mā jas «sta di ona» ap mē rus 
uz ara ar ar klu, ie zī mē jot ro be žas. Tā di sta di-
oni bi ja pie vai rā kām pui ku mā jām, tad mēs 
pār mai ņus gā jām pie sa viem vie nau džiem uz 
sa cen sī bām. In te re san ti ir tas, kā mēs ie gu-
vām vo lej bo la bum bu, jo ne bi ja ta ču pil nī gi 
ne kā: vie nam zē nam tēvs bi ja kurp nieks: tad 
no ker za zā ba kiem ti ka šū ta vo lej bo la bum ba, 
iek šā lie kot uz pūs tu ba lo nu. Jau no ag ras jau-
nī bas sports ie likts asi nīs... Teh ni ku mā spor-
to ju ļo ti daudz – bas ket bols, vo lej bols, ri teņ-
brauk ša na. Man bi ja brī niš ķīgs spor ta sko lo-
tājs Ļa ļins, ie kļu vu Krās la vas iz la sē, sa vu kārt 
ar slē po ša nu ie kļu vu Rē zek nes iz la sē.

1956.ga dā bei dzu Mal na vas teh ni ku mu un 
di vus mē ne šus no strā dā ju par ag ro no mu, tā 
pa ša ga da ru de nī ie sau ca ar mi jā, no kļu vu Ba-
ku, Azer bai džā nā. Ar mi jā bi ju 3 ga dus. No 
tiek lai kiem par Azer bai džā nu gan drīz anek-
do tisks tās ze mes aina vas ap raksts – «Roc, 
kur gri bi, vi sur naf ta». Ar mi jā bi ju ar ti lē rists, 
liel ga ba la ko man die ris, pa bei dzu Ba ku pul ka 
sko lu, ti ku Ba ku vo lej bo la iz la sē, brau kā jām 
pa dau dziem re pub li kas ap ga ba liem. 1958.ga-
dā par spor tis ka jiem pa nā ku miem ar mi jā da-
bū ju at va ļi nā ju mam uz mā jām, tas bi ja liels 
no ti kums. 1959.ga dā PSRS iz nā ca pa vē le, ka 
tos, ku ri vē las tā lāk mā cī ties, at brī vo no ar-
mi jas, lai va rē tu tikt uz ies tāj ek sā me niem, es 
ti ku mā jās un ie stā jos Lat vi jas Valsts Fi zis kās 
kul tū ras in sti tū tā, sā ku strā dāt Liep nas vi-
dus sko lā par fi z kul tū ras sko lo tā ju. 

1964.ga dā ne klā tie nē pa bei dzu in sti tū tu, 
strā dā jot Liep nā, ie pa zi nos ar Ar ni Ma di so-
nu, vē lā ko Val kas ra jo na Iz glī tī bas no da ļas 
va dī tā ju. Viņš ma ni no Liep nas uz ai ci nā ja uz 
Val ku par spor ta «zir gu», tā pēc 1964.ga dā at-
brau cu uz Val ku, ma ni pie ņē ma par tre ne ri 
Val kas ra jo na Bēr nu un jau nat nes spor ta sko-
lā, kur no strā dā ju līdz 1969.ga dam. Šai lai kā 
Val kas 1.vi dus sko las di rek tors Lai mo nis Bušs 
uz ai ci nā ja ma ni strā dāt sko lā par ele men tā ri 
mi li tā rās audzi nā ša nas sko lo tā ju un fi z kul tū-
ras sko lo tā ju, jo mi li tā ro ap mā cī bu sko lās vi sā 

re pub li kā ie vie sa 1968.ga dā. Val kas 1.vi dus-
sko lā šo priekš me tu vie nu ga du mā cī ja Vil nis 
An der sons, vē lāk viņš pār cē lās uz Val mie ru 
un es stā jos vi ņa vie tā. No 1969.ga da sko lā iz-
mai nī jās gan šau ša na, gan ci vi lā ap mā cī ba, 
gan me di cī nis kā ap mā cī ba. Bi ja gūz ma dar-
bu, lai vi su va rē tu sko lē niem ie mā cīt. Lat vi-
jā ma zā ko kla sī šu sko lē ni ie sais tī jās mi li tā rā 
kus tī bā «Kā vi», bi ja jā ap gūst ie rin das mā cī bas 
un ska tes, me di cī nis kas ska tes, vi dus sko lē ni 
ti ka ie sais tī ti «Ēr glē nā», tur va ja dzē ja tā das 
pras mes kā ie ro ču iz jauk ša na, zi nā ša nas par 
bru ņo ta jiem spē kiem, pie da lo ties vik to rī nās. 
Vi sām kla sēm pa kla šu gru pām bi ja jā pil da 
GDA nor mas. (GDA – Ga tavs dar bam un aiz-
sar dzī bai). Mi li tā rā ap mā cī ba no ti ka iz lai du-
ma un pirm siz lai du ma kla sēm. Ļo ti no zī mī-
ga sko lai bi ja «Pa dom ju Sa vie nī bas Va ro ņa 
Ju ri ja Smir no va bal vas iz cī ņa», kas 1987.ga dā 
no ti ka Tal sos, Val kas 1.vi dus sko lu pār stā vē ja 
un 1.vie tu un le ģen dā ro kau su iz cī nī ja tā lai-
ka sko las spor ta zvaig znes: E.Gai lī tis, J.Pau-
kšēns, A.Iļ jen ko, A.Mi ķis, A.Bušs. (at tē lā) No 
sko las lai kiem par lie lis kiem mi li tā riem un 
spor ta re zul tā tiem jā min R.Rip kin skis, J.Lo-
tiņš, A.Iļ jen ko, ku ri vē lāk mā cī jās ka ra sko-
lās.

Ru nā jot par sko las dzī vi, jā sa ka tā: ne bi ja 
da to ru, TV tik daudz ne ska tī jās, bēr ni lab prāt 
ap mek lē ja pul ci ņus, dau dzi bi ja ar mi li tā ru 
ie vir zi. Man kā sko lo tā jam ne bi ja audzi nā mās 
kla ses, jo vis as die nas bi ja no slo go tas ar dar-
bu no rī ta līdz va ka ram ar mi li tā ri pat ri otis ko 
audzi nā ša nu. Iz lai du ma kla sēm pirms sko las 
beig ša nas vie na ne dē ļa bi ja jā pa va da va sa ras 
no met nē, pie mē ram, pļa vā pie Zā ģe ze ra. Arī 
tā bi ja la ba mi li tā ra pie re dze.

Kopš 1996.ga da es mu pen si jā, ta ču no dar-
ba vi dus sko lā aiz gā ju 1998.ga dā, di vus ga dus 
vēl strā dā ju Kār ķu pa mat sko lā, vēl līdz 2009.
ga dam strā dā ju Bēr nu jau nat nes spor ta sko lā 
par me to di ķi.

Ta gad mans laiks ir maz bēr niem: Nielam, 
kurš mā cās Val kas pa mat sko las 2.kla sē, un 
Pa ulai, ku ra iet pē dē jo ga du bēr nu dār zā. Man 
vi ņi abi ir uz ti cē ti, lai ve du vi ņus uz mū zi kas 
sko lu, uz spor ta de jām, uz cir ka pul ci ņu, uz 
ša hu pie V.Du dzin ska. Tad nu tā arī dzī vo ju, 
es mu prie cīgs par ik die nas rit mu, sports un 
spor ta zi ņas man jo pro jām asi nīs. 

Teksts: An dri ga Loz da, Val kas ģim nā zi jas di rek to res 
viet nie ce
Teksts: no personīgā arhīva

Par Valkas ģimnāziju - Ādol fs Bon da rs

Skolotājs Ādolfs Bondars ap 1980.gadu 
pie Valkas 1.vidusskolas

Valkas 1.vidusskolas komanda pēc uzvaras Talsos 1987.gada 22.februārī (no kreisās) – E.Gailītis, J.Paukšēns, 
A.Iļjenko, skolotājs Ā.Bondars, A.Miķis, D.Sulainis, A.Bušs. Visiem audzēkņiem ir 1.sporta klase vai 
meistarkandidāta tituls GDA daudzcīņā
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Vid ze mē at dzimst bēr nu 
ho ke ja tur nīrs «Zel ta ri pa»

Ik viens sko lēns ir sap ņo jis par 
ho ke ja spē lē ša nu pil nā eki pē-

ju mā ar īs tiem ties ne šiem un kva-
li ta tī vu le du.

No 10.mar ta līdz 10.ap rī lim Vid-
ze mes Olim pis kā cen tra le dus 
hal lē no ti ka ho ke ja tur nīrs. Ša jā 
pa sā ku mā pie da lī jās 15 ko man-
das no da žā dām Vid ze mes sko-
lām. Val kas pa mat sko la aiz va dī ja 
as to ņas sprai gas spē les. 

Mū su sko lu pār stā vē ja de vi ņi 
2. – 3.kla šu sko lē ni: Jā nis Jaun sla-
vie tis, Miks Ģēr ma nis, Ro lands 

Jer ma cāns, Ar ta Kris ta Rul le, Ar-
ta Avo te, Toms Su lai nis, Rod ri go 
Ci buļ skis, Me gi ja Drei je re un Dei-
vids Grims.

Ko man da ie gu va lie lis ku pie re-
dzi ho ke ja spē lē ša nā un arī vai rā-
kas vei ci nā ša nas bal vas: Val mie-
ras mu ze ja ap mek lē ju mu, brau-
cie nu ar Gau jas tram va ju, pi cē ri jas 
un Sa jū tu par ka ap mek lē ju mu, kā 
arī bi ļe tes uz ho ke ja spē li Lat vi ja 
– Slo vā ki ja 24.ap rī lī.

Pal dies ve cā kiem par at sau cī bu 
un at bal stu! 

Teksts: G. Drei je re, di rek to res viet nie ce iz glī tī bas jo mā

Val kā rī ko Zo lī tes Diž svēt kus

Lai do tu ie spē ju ko pā sa cen sties 
zo lī tes pro fe si onā ļiem ar «svēt-

die nas» spē lē tā jiem un iz just īs tu 
svēt ku gai sot ni, Val kas no va da do-
me un bied rī ba «At balsts Val kai» or-
ga ni zē zo lī tes fes ti vā lu– Zo lī tes Diž-
svēt kus Val kā ku rā var, drīkst un 
va jag pie da lī ties vis iem. Diž svēt ki 
ilgs di vas die nas – 30.un 31.mai jā.

Zo lī tes fes ti vāls būs ie spē ja ie kļūt 
rei tin gā, un, iz cī not ta jā augs tu vie-
tu, dos po ten ci ālu pie da lī ties pres ti-
ža jā Lat vi jas zo lī tes čem pio nā tā, kas 
ie spē jams, cī tī gi pie da lo ties ci tos 
tur nī ros un krā jot pun ktus. Tā būs 
arī ie spē ja in te re san ti pa va dīt lai ku 
un se vi pār bau dīt ne pa ras tā kās sa-
cen sī bās.

«Mēs vē la mies at klāt jaun us ta lan-
tus šai as prā tī ga jā spē lē, kā arī ļaut 
cil vē kiem no ti cēt sev un pār bau dīt 
se vi, sa cen šo ties ar stip rā ka jiem. At-
rast tā sau ca mo – «jaun o pa au dzi» 
zo lī tē», stās ta pa sā ku ma rī ko tā ji.

Diž svēt ku ie tva ros no tiks di vi rei-
tin ga tur nī ri un vai rā kas ci tas sa-
cen sī bas. Da līb nie ku mak sa būs at-
ka rī ga no lik mju tur nī ra vei da un 
no re ģis trā ci jas vei da.

Vis a da lī bas mak sa tiek no do ta 
bal vu fon dā, kā arī tiek spon so rē tas 
ci tas vēr tī gas bal vas no bied rī bas 
«At balsts Val kai» un or ga ni za to risks 
at balsts no Val kas no va da do mes. 
Būs me da ļas, dip lo mi man tis kas un 
nau das bal vas. Kā arī da žā das pār-
stei gu ma bal vas no or ga ni za to ru 
un spon so ru pus es. Da lī bas mak sas 
sum ma tiks at tie cī gi sa da lī ta uz tur-
nī riem, pēc da līb nie ku skai ta at tie-
cī ga jā lik mes tur nī rā. Tur nī ru uz va-
rē tā ji tiks no teik ti kat rā tur nī rā at-
se viš ķi. Ar tur nī ra no li ku mu va rat 

ie pa zī ties Val kas no va da mā jas la pā 
www.val ka.lv

Val kas kul tū ras na mā Diž svēt-
ku lai kā va rēs ie gā dā ties gan sil tos 
ēdie nus, gan dar bo sies bu fe te. Ār ā 
pie kul tū ras na ma būs alus telts, kur 
sest die nas va ka rā no tiks iz klai dē-
jošs pa sā kums.

Da līb nie ki arī va rēs sav lai cī gi re-
zer vēt nakts mā jas gan Val kā, gan 
Val gā, gan lau ku vie su mā jās da žā-
dās ser vi sa un ce nu ka te go ri jās (Tū-
ris ma in for mā ci jas bi ro ja va dī tājs 
Ma dars Lāns, 64725522, 26446602, 
tib@val ka.lv).

«19.gs. no ga lē Val ka bi ja lie lā kais 
lat vie šu iz glī tī bas centrs ar 21 mā-
cī bu ie stā di. Tā dēļ zo lī ti pie mums 
sā ka spē lēt gan drīz vien lai cī gi ar 
Tēr ba tas stu den tiem. Ar Diž svēt-
kiem ie mū ži nā sim gan to spēl ma ņu 
pie mi ņu, ku ri caur pa au dzēm sa gla-
bā ju ši šo īpa šo spē li, gan cen tī si mies 
ar to ie pa zīs ti nāt kai mi ņus igau ņus, 
gan ci tas tau tas», uz sver diž svēt ku 
or ga ni za to ri. 

Teksts: Za ne Brū ve re, Val kas no va da 
do mes Sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

Sportā

Sā kot ar ap rī li ik vie nam in te re-
sen tam ir ie spē ja šaut ar pnei-

ma tis ka jiem ie ro čiem Val kas pil sē-
tas sta di ona šau tu vē in struk to ra uz-
rau dzī bā. In struk tors Dzin tars Stoč-
ka paš laik stu dē Lat vi jas Spor ta pe-
da go ģi jas aka dē mi jā, pēc ne pil niem 
trīs mē ne šiem viņš sa ņems šau ša nas 

tre ne ra ser ti fi  kā tu. Šo brīd to po ša-
jam tre ne rim ir vis as ne pie cie ša mās 
at ļau jas strā dāt ar bēr niem, kā arī 
par in struk to ru ar pnei ma tis ka jiem 
ie ro čiem. Ce nas at ro da mas jaun ajā 
Val kas pil sē tas sta di ona mak sas pa-
kal po ju mu cen rā dī: http://val ka.lv/
spor ta-ie spe jas-val ka/ 
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1.mai jā, plkst. 13.00, Val kas pil sē tas kul-
tū ras na ma ma za jā zā lē (Emī la Dār zi ņa 

ie lā 8), no tiks Starp tau tis kās māk slas un kul-
tū ras bien nā les «Dzī ve» at klā ša na. Par pa sā-
ku ma mo to iz vē lē ti Rai ņa vār di «Es zi nu, jūs, 
pus vien tu lī gie ga rā». 

Pa sā ku ma at klā ša nā Rai ņa un As pa zi jas tē-
los ie ju tī sies Lat vi jas Na ci onā lā te āt ra ak tie-
ris Ro māns Bar gais un ha riz mā tis kā Lat vi jas 
tele vī zi jas kul tū ras zi ņu va dī tā ja Eva Ik ste na 
- Strap cā ne. At klā ša nā dze ju la sīs Val kas no-
va da li te rā tu ap vie nī bas va dī tā ja Za ne Brū-
ve re, sa vu kārt Val kas no va da sie vie šu ko ris 
«Zie meļ stī ga» di ri ģen tes Lie nes Bab res va dī bā 
sniegs mu zi kā lu priekš ne su mu.

Starp tau tis kā māk slas un kul tū ras bien nā le 
«Dzī ve» Val kā ir pa tie si uni kāls māk slas fakts, 
kas ma ni fes tēs bien nā les bū tī bu – mūs die nu 
un laik me tī gās māk slas, te āt ra un mū zi kas iz-
teiks mju sav star pē jās sa spē les, kas kat ru ot ro 
ga du no tiks Vid ze mes pus ē Val kā, ap mek lē tā-
jiem pie dā vā jot pla šu māk slas iz stā žu un kul-
tū ras pa sā ku mu prog ram mu, kļūs tot par no-
zī mī gu Lat vi jas kul tū ras dzī ves ak tu ali tā ti.

«Mēs dzī vo jam lai kā, kad re tais tic māk slai, 
jo uz ska ta to par sno bis ku», uz ska ta iz stā des 
ku ra tors Aivars Ik še lis. «Mūs die nu māk slā ir 
ļo ti grū ti at rast kaut ko pa tie su, dzī vu, ta ču tā 
nav zau dē ju si sa vu gal ve no uz de vu mu at rast 
ce ļu uz pla šu audi to ri ju, uz ru nāt dau dzus, trā-

pot sa va laik me ta ner vā». 
Starp tau tis kās māk slas un kul tū ras bien nā-

les «Dzī ve» Val kā gal ve nais uz de vums ir pār-
vērst pil sē tas se ju kul tū ras un māk slas jo mās 
un ie pa zīs ti nāt vi sus in te re sen tus ar mūs die-
nas un laik me tī gās māk slas un kul tū ras sa-

snie gu miem. Tās mēr ķis ir arī uz sākt Lat vi jas 
pie ro be žas laik me tī gās māk slas cen tra iz vei di, 
ku rā va rē tu iz stā dīt arī da ļu no to po šā Laik-
me tī gās māk slas mu ze ja ko lek ci jas. 

Bien nā le no ris ar Val kas no va da do mes un 
VKKF at bal stu. 

Jaun ie šus aici na pie teik ties 
nakts pār gā jie nam

Teksts: An da Kuš ķe, jaun ie šu brī vā lai ka or ga ni za to re

Val kas no va da jaun ie ši, jums ir lie-
lis ka ie spē ja ie griezt sa vu va sa ru 

ar lie lis ku pie dzī vo ju mu! Mežs, lau ku 
ceļš un pļa vas nak tī, sau llēkts uz šo se jas. 
Vai esat to pie dzī vo ju ši? Jums ir ie spē-
ja uz zi nāt un paš iem pie dzī vot ci tā das 
emo ci jas un ār a dzī ves pie re dzē ju mu.

Nak tī no 30.mai ja uz 31.mai ju tiek rī-
kots nakts pār gā jiens «Ce ļa mis tē ri jas».

Da līb nie ki: Val kas no va da jaun ie ši ve-
cu mā no 15 līdz 25 ga diem.

Mū su marš ruts: Val ka, Val kas Jaun ie-
šu bi rojs – Zā ģe zers – Pe de le – Bēr ze zers 
– Ēr ģe me – Val ka. Marš ru ta ap tu ve nais 
ga rums: 30 km. Iz ie ša nas laiks: 23.00. 
Pār gā jie na ap tu ve nais il gums: 7 h Ēša-
na: par ēša nu pa rū pē jas katrs pats. Būs 
uz de vums sa kurt uguns ku ru, lai va ri 

uz cept de si ņas, ku ras no dro ši nās or ga-
ni za to ri. Līdz i ņem dze ra mo ūde ni, šo-
ko lā di, riek stus, kā du aug li, kā du sviest-
mai zi utml. Uz nā ka mās die nas bro kas-
tīm jau bū sim at pa kaļ mā jās.

Ne pie cie šams: luk tu rī tis (jā no dro ši na 
dar bī bas laiks vis maz 5 h), at sta ro jo šās 
ves tes, at sta ro tājs uz mu gur so mas, at-
bil stošs ap ģērbs un ap avi.

Or ga ni za to ri no dro ši na: lie tus mē te-
ļus, uguns ku ra de si ņas.

NB!!! Vi su ap ģēr bu un in ven tā ru ņemt 
līdz i ar ap do mu un pēc ie spē jas kom-
pak tā ku, lai nav jā nes lie ki sma gu mi.

Mak si mā lais da līb nie ku skaits ir ie-
ro be žots. Lū gums pār gā jie nam pie teik-
ties līdz 25.mai jam, rak stot jau nat ne@
val ka.lv 

Val kas Jaun ie šu bi rojs 2.mai jā aici-
na jaun ie šus pie da lī ties fo to ori-

en tē ša nās spē lē «Vai pa zīs ti Val ku?». Šī 
ār a spē le būs lie lis kā ie spē ja la bāk ie pa-
zīt pil sē tu un liet de rī gi pa va dīt sa vu brī-
vo lai ku.

Lai pie da lī tos spē lē, jums būs ne pie-
cie šams:

Drau dzī gi ko man das bied ri – 3 cil vē ki 
ko man dā.

Fo to apa rāts vai tele fons ar fo to gra fē-
ša nas ie spē ju. Pār bau diet, vai tas ir uz-
lā dēts.

Kat ra ko man da sa ņems dar ba la pu ar 
fo to grā fi  jām pēc ku rām jā at pa zīst vie ta 

vai ēka pil sē tā, pār vie to jo ties ti kai ar kā-
jām, jā no kļūst līdz tai un jā no fo tog ra fē-
jas. Katrs pa sā ku ma da līb nieks pil nī bā 
uz ņe mas at bil dī bu par sa vu rī cī bu pa sā-
ku ma lai kā.

Re ģis trā ci ja no plkst. 13.30; starts plkst. 
14.00 pie Val kas Jaun ie šu bi ro ja. Da līb-
nie ki pa ši plā no marš ru tu no vie na ob-
jek ta pie nā ka mā. Trīs ātr āka jām un pre-
cī zā ka jām ko man dām bal vas. Ko man du 
skaits ne ie ro be žots!

Sī kā ka in for mā ci ja pie jau nat nes dar-
bi nie ka Val kas Jaun ie šu bi ro jā vai pa 
tālr. 20324880. 

Fo to ori en tē ša nās 
«VAI PA ZĪS TI VAL KU?»

Teksts: Za ne Brū ve re, Val kas no va da 
do mes Sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

Val kā at klās starp tau tis ko māk slas 
un kul tū ras bien nā li «Dzī ve»
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Or de ņu ka pi tuls par no pel niem 
Lat vi jas valsts la bā augst o 

valsts ap bal vo ju mu – Tri ju Zvaig žņu 
or de ņa pirm ās pa kā pes go da zī mi pie-
šķī ris ilg ga dē jai J.Cim zes Val kas mū-
zi kas sko las sko lo tā jai, kor di ri ģen tei 
Tat ja nai Tī ru mai.

Tat ja na Tī ru ma pe da go ga gai tas 
J.Cim zes mū zi kas sko lā uz sā ka mā-
cot akor de ona kla sē, bet ar ko ra kla ses 
iz vei do ša nu 1978.ga dā, sko lo tā ja va da 
iz glī tī bas prog ram mas «Vo kā lā mū zi-
ka» apakš pro gram mu «Ko ra kla se».

Tat ja na Tī ru ma ir spo ža pe da go ģe, 
di ri ģen te un stip ra per so nī ba. Pra sī ga, 
po zi tī va, ar lie lu ener ģi ju un ne sa vtī-
gu mī les tī bu pret dar bu, ko da ra, ar 
cie ņu pret ko lek tī vu vai so lis tu, ku ru 
sko lo. Vi ņa strā dā ar pil nu at de vi tik 
il gi, līdz ir re dzams re zul tāts. Sko lo-
tā ja ir ie li ku si stin grus dzī ves un mu-
zi kā lās iz glī tī bas pa ma tus vai rā kiem 
sim tiem cil vē ku. Tat ja na prot strā dāt 
gan ar ma ziem bēr niem, gan ar pie au-
gu ša jiem, tas vi ņai sa nāk vien kār ši un 
vieg li. Dau dzi vi ņas audzēk ņi stās ta, 
ka sko lo tā ja ar sa vu per so nī bu prot ie-
sēt mī les tī bas sēk lu ik vie nā, kurš kaut 
brī di pa va dī jis ko pā ar vi ņu.

Vi ņas sa ga ta vo tie audzēk ņi: gan 
so lis ti, gan an sam bļi, gan ko ri re gu-

lā ri gūst pa nā ku mus jaun o vo kā lis tu 
valsts kon kur sos, kā arī da žā dos re-
ģi ona mē ro ga kon kur sos. T.Tī ru ma ir 
ne ti kai lie lis ka pe da go ģe (akor de ona 
spē le, so lo, an sam bļa, ko ra dzie dā-
ša na), bet arī ak tī va mū zi kas sko las 
dzī ves or ga ni zē tā ja un tās dvē se le. 
Tat ja na liek ie mī lēt mū zi ku ik vie nam. 
Dau dzi vi ņas audzēk ņi tur pi na iz glī-
tī bu mū zi kas spe ci ali tā tē.

Vi su sa vu dar ba mū žu Tat ja na Tī-
ru ma ir bi ju si ak tī va ama tier māk slas 
ko lek tī vu va dī tā ja un di ri ģen te. Pēc 
sko lo tā jas ini ci atī vas da žā dos lai ka 
pe ri odos ra dī tas vai rā kas mu zi kā-
lās vie nī bas: vī ru ko ri, jaun ie šu ko ri, 
jauk tie ko ri, vo kā lie an sam bļi, vi ņas 
re ali zē tie pro jek ti ir pa da rī ju ši mū zi-
kas dzī vi Val kā sav da bī gu un daudz-
vei dī gu, at pa zīs ta mu ne ti kai Lat vi jā, 
bet arī dau dzās vie tās Igau ni jā, Lie tu-
vā, Vā ci jā, Dā ni jā, Krie vi jā, Zvied ri jā.

Kopš 2002.ga da vi ņa va da Val kas 
se ni oru ko ri «Dzies mu ro ta». Ar ļo ti 
sis te mā tis ku un ne at lai dī gu dar bu pa-
nākts ko ra kva li ta tīvs ska nē jums, ko 
ap lie ci nā ja 2013.ga da Vis pā rē jo lat vie-
šu Dzies mu svēt ku la bie re zul tā ti jauk-
to ko ru ska tē un pie da lī ša nās Dzies mu 
svēt ku no ri sēs.  Vi ņa bi ja ie dves mo tā ja 
un gal ve nā or ga ni za to re pa gā ju šā ga-
dā no ti ku ša jam vis as Vid ze mes se ni-
oru ko ru kon cer tam Val kā vel tī tam 

Jā ņa Cim zes 200 ga du ju bi le jai.
Tat ja na Tī ru ma ir Lat vi jas valsts 

pat ri ote. Ne sa vtī gi mā ca, po pu la ri zē 
lat vie šu tau tas dzies mu, lat vie šu mū-
zi ku, pil nī gi «ie au gu si» it vi sā lat vis-
ka jā.  Gan pa ti, gan ar sa viem audzēk-
ņiem un ko lek tī viem al laž pie da lās 
dau dzās sko las, pil sē tas, no va da ak-

ti vi tā tēs. Tat ja na Tī ru ma sek mī gi pār-
stāv J.Cim zes Val kas mū zi kas sko lu 
un Val kas pil sē tu da žā dos re pre zen ta-
tī vos pa sā ku mos ko pā ar Val gas pil sē-
tas in sti tū ci jām un ci tu val stu sa dar bī-
bas par tne riem un vie siem.

Sir snī gi svei cam! 

Aiz va dī tas ik ga dē jās 
Cim zes die nas

Tri ju Zvaig žņu or de ņa pirm ās pa kā pes 
go da zī mi sa ņem Tat ja na Tī ru ma

Teksts: Gun de ga Vein ber ga 

Tat ja na Tī ru ma ne sa vtī gi mā ca un po pu la ri zē lat vie šu tau tas dzies mu, lat vie šu mū-
zi ku, ir pil nī gi «ie au gu si» it vi sā lat vis ka jā

NVA aici na dar ba de vē jus 
pie teikt dar ba vie tas sko lē niem 

va sa ras brīv lai kā
Sā kot ar 9.ap rī li, No dar bi nā-

tī bas valsts aģen tū ra (NVA) 
pie ņem dar ba de vē ju pie tei ku mus 
da lī bai sko lē nu va sa ras no dar bi-
nā tī bas pa sā ku mā, kas tiks īs te-
nots no 1.jū ni ja līdz 31.augus tam. 
Lai pie teik tos, dar ba de vē jam ir 
jā aiz pil da NVA mā jas la pā ie vie to-
tā pie tei ku ma veid la pa un tā jā ie-
sniedz NVA fi  li ālē, ku ras dar bī bas 
te ri to ri jā plā nots iz vei dot dar ba 
vie tu sko lē nam.

Va sa ras no dar bi nā tī bas pa sā ku-
mā tiks ie sais tī ti sko lē ni ve cu mā 
no 15 līdz 20 ga diem (ie skai tot), 
ku ri ie gūst iz glī tī bu vis pā rē jās, 
spe ci ālās vai pro fe si onā lās iz glī-
tī bas ie stā dēs. Pa sā ku ma mēr ķis 
- vei ci nāt sko lē nu no dar bi nā tī bu 
va sa ras brīv lai kā valsts līdz fi  nan-
sē tās dar ba vie tās, no dro ši not vi-
ņiem ie spē ju ie gūt dar ba pras mes, 
ie ma ņas un dar ba pie re dzi. 

Dar ba de vējs ar sko lē nu slēgs 
dar ba lī gu mu uz NVA no rā dī to 
sko lē na no dar bi nā tī bas lai ku pa-
sā ku mā un no dro ši nās dar bu va-
dī tā ju, kurš pa lī dzēs sko lē nam ap-
gūt dar bam ne pie cie ša mās pras-
mes un ie ma ņas.

Dar ba de vē jam NVA no dro ši nās 
do tā ci ju sko lē na ik mē ne ša dar ba 
al gai 50 % ap mē rā no val stī no teik-
tās mi ni mā lās mē ne ša dar ba al-
gas, sa vu kārt ot ru pus i al gas sko-
lē nam mak sās dar ba de vējs pats. 
Pro tams, dar ba de vējs sko lē nam 
var mak sāt arī vai rāk ne kā mi ni-
mā lo dar ba al gu. Dar ba de vējs par 
no dar bi nā to sko lē nu veiks arī dar-
ba de vē ja un dar ba ņē mē ja no dok-
ļu no mak su. 

NVA no dro ši nās arī do tā ci ju ik-
mē ne ša dar ba al gai sko lē na dar ba 
va dī tā jam. Par 10 sko lē nu dar ba 
va dī ša nu do tā ci jas ap mērs no-
teikts vie nas val stī no teik tās mi ni-
mā lās mē ne ša dar ba al gas ap mē-
rā, at tie cī gi do tā ci jas ap mērs par 
vie na sko lē na dar ba va dī ša nu būs 
vie na des mi tā da ļa no val stī no-
teik tās mi ni mā lās mē ne ša dar ba 
al gas. Tā tad, par vie na sko lē na no-
dar bi nā ša nu dar ba de vējs sa ņems 
180 eiro sko lē na dar ba al gai un 36 
eiro sko lē na dar ba va dī tā ja dar ba 
al gai pirms no dok ļu no mak sas. 
NVA ap dro ši nās sko lē nus pret ie-
spē ja miem ne lai mes ga dī ju miem 
pa sā ku ma lai kā. 

J.Cim zes Val kas Mū zi kas sko lā kat ru 
ga du pa va sa ra sā ku mā go di na Jā ni 

Cim zi - Vid ze mes un Dien vid igau ni jas 
sko lo tā ju sko lo tā ju, ie vē ro ja mo kul tū ras 
dar bi nie ku un vie nu no lat vis kās esī bas 
ap zi ņas ro si nā tā jiem, pir mo lat vie šu tau-
tas dzies mu ap da ri nā tā ju un lat vie šu ko-
ru kul tū ras pa mat li cē ju, ar vi ņa vār dā no-
sauk tu pa sā ku mu – Cim zes die nas. 

Cim zes die nu ide jas au tors, ini ci ators 
un re ali zē tājs ir ilg ga dē jais sko las di rek-
tors Gun tis Frei bergs. Šo gad tās no ri si nā-
jās jau 36.rei zi.

8.ap rī lī In stru men tā lo kvar te tu fes ti vā-
lā mu zi kā la sa tik ša nās bi ja 14 da žā da ti pa 
in stru men tā la jiem kvar te tiem no Alūk-
snes, Lim ba žu, Val mie ras, Jā ze pa Me di-
ņa Rī gas 1., Rad vi liš ķu un Šau ļu mū zi-
kas sko lām. 9.ap rī lī no ti ka Ma do nas un 
Val kas mū zi kas sko lu ko pī ga sim fo nis kā 
or ķes tra kon certs, bet Cim zes die nu no-
slē gu mā 10.ap rī lī Ro man tis kās mū zi kas 
kon cer tu snie dza paš mā ju mū zi kas sko-
las audzēk ņi. 

Aiz va dī jām trīs ba gā tas, at zīs ta mā mu-
zi kā lā kva li tā tē un ar mu zi kā liem ie spai-
diem pie sā ti nā tas die nas. Bēr ni un jaun-
ie ši ļā va klau sī tā ju dvē se lēm pa cel ties 
uz brī niš ķī ga jiem mū zi kas spār niem un 

ļau ties ga ra li do ju mam. Fes ti vā la un kon-
cer tu da līb nie ki bi ja lie ci nie ki tam, cik 
daudz esam ie mā cī ju šies un jau sa snie gu-
ši mū zi kas lau kā. 

36.Cim zes die nas iz ska nē ju šas ar ska tu 
nā kot nē un jaun iem ie zī mē tiem mēr ķiem, 
jo no šā ga da 1.ap rī ļa sko las dzī vi va da di-
rek to re Lī ga Vein ber ga un di rek to ra viet-
nie ce mā cī bu dar bā Lo li ta Med ne. 

Mā cī bu gads strau ji tu vo jas no slē gu-
mam, vis iem dar ba pil nas ro kas, lai sa-
ga ta vo tos no bei gu ma pār bau dī ju miem, 
kā arī pa gū tu pie da lī ties ie ce rē ta jos kon-
cer tos un kon kur sos. Ši nī pa va sa rī pa re-
dzams kupls mū zi kas sko las ab sol ven tu 
skaits – tas no zī mē, pa pil di nā sies mu zi kā-
li iz glī to tu val cē nie šu rin das, kas nā kot nē 
va rē tu būt vē rā ņe mams kul tū ras cil vē ku 
loks. Aici nām ģi me nes un ve cā kus do māt 
par sa vu bēr nu nā kot ni, jēg pil nu lai ka pa-
va dī ša nu un tiem dau dza jiem vis pus īgas 
per so nī bas at tīs tī bas mo men tiem, ko arī 
vē lāk tie ši ar mū zi ku ne sa is tī tam cil vē-
kam spēj no dro ši nāt mū zi kas mā cī ša nās 
bēr nī bā un jau nī bā. Sko las ko lek tīvs aici-
na se kot in for mā ci jai, jo kā kat ru ga du, 
arī šo gad mai ja bei gās un jū ni ja sā ku mā 
ve cā ki ar bēr niem tiks gai dī ti J.Cim zes 
Mū zi kas sko lā jaun u audzēk ņu uz ņem ša-
nā. Nā ko šais mā cī bu gads so lās būt ga na 
spraigs, in te re sants un spil gtu mu zi kā lu 
ie spai du pilns. 

Teksts: Lī ga Vein ber ga, J.Cim zes 
Mū zi kas sko las di rek to re

16.mai jā no plkst. 19.00 līdz 1.00 nak tī vi sā Lat-
vi jā jau vien pa dsmi to rei zi no ri si nā sies ak ci ja 

«Mu ze ju nakts». Šo gad Mu ze ju nakts prog ram ma 
tiek vei do ta se ko jot mo to «Rai nim un As pa zi jai – 
150». Val kas no vad pēt nie cī bas mu zejs, mo to ie tve-
ros, ir de vis sa vai mu ze ja nakts prog ram mai no sau-
ku mu – «Nakts un pār vēr tī bas...».

Val kas no vad pēt nie cī bas mu ze jā plkst. 19.00 tiks 
at klā ta iz stā de «Zel ta zirgs», ku rā būs ap ska tā mi 
Val kas un Ēr ģe mes pa mat sko las bēr nu zī mē ju mi. 
Tā pat no plkst. 19.00 sāks dar bo ties ka lē ja dar bnī ca, 
ku rā mo nē tu ka lē ja Jā ņa Sei ļa va dī bā katrs ap mek-
lē tājs va rēs iz kalt mu ze ja nau du. Lū gums ie ras ties 
lai cī gi, jo mo nē tu skaits ie ro be žots. In te re sen ti va-
rēs ie mē ģi nāt ro ku pie se na jiem zem nie ku dar biem 
– dzi jas šķe te rē ša nas ar ra ti ņu, grau du mal ša nas 
u.c. 11.Val kas maz pul ka mei te nes ap mek lē tā jus pār-
vēr tīs kā dā Rai ņa vai As pa zi jas daiļ ra des tē lā. Vēl 

būs ie spē ja iz ga ta vot da žā du krā su un for mu at sta-
ro tā jus. Fo to ta pe te dos ie spē ju aiz ce ļot tā la jā 1927.
ga dā un pie Val kas-Val gas ro be žas ie rau dzīt Rai ni. 
Iz ga ta vot sa vu «mā la zir gu» vai kā du ci tu tē lu pa lī-
dzēs ke ra mi ķe Skaid rī te Bon da re. 

Vis a va ka ra ga ru mā Val kas no vad pēt nie cī bas mu-
ze jā būs ap ska tā mas Val kas no vad pēt nie cī bas mu-
ze ja krā ju ma iz stā des «Ka lē ja dar bnī ca» un «Rai ņa 
ie la lai ku lo kos», kā arī iz stā des «Dzies mai – tre jas 
dzī ves...» fo to grā fi  ju pre zen tā ci ja. In te re sen ti va rēs 
ie lū ko ties Nor mun da Bri ča pa dom ju lai ka vim pe ļu 
ko lek ci jā. 

Sa dar bī bā ar Val gas mu ze ju (Igau ni ja) no ri si nā-
sies ori en tē ša nās kon kurss Val kas un Val gas pil sē-
tas ro be žās. 

Plkst. 21.00 Val kas no va da bēr nu un jaun ie šu cen-
tra «Mi ce» te āt ra pul ciņš de mon strēs Rai ņa dze jas 
kom po zī ci ju «Trīs vēr tī bas kā stī gas vib rē».

Va ka ra iz ska ņā plkst. 22.00 pa sā ku ma bau dī tā jus 
ar skais tām me lo di jām prie cēs Kār ķu tau tas na ma 
jaun ie šu vo kā li in stru men tā lais an sam blis. 

Tu vā ka in for mā ci ja pa tālr. 647 22198 vai e-pas tu 
mu zejs@val ka.lv. 

Teksts: Vik to ri ja Ma ļu ko va, Val kas 
no vad pēt nie cī bas mu ze ja mu zej pe da go ģe

«Nakts un pār vēr tī bas...» mu ze jā

J.Rai nis pir mo lat vie šu – igau ņu dzies mu die nas gā jie nā 
uz Lat vi jas-Igau ni jas ro be žas. Val ka, 1927.gads. No Val-
kas no vad pēt nie cī bas mu ze ja krā ju ma



 Nr. 66 2015.gada 29.aprīlī10

Iz stā dē ap lū ko ja mas D. A.Frei-
 ma nes glez nas, kas prie cē ju šas 
in te re sen tus Dien vid āf ri kas Re -
pub li kā, Fran ci jā un Lie tu vā. 
Māk sli nie ces dar bi cie ši sa sau-
cās ar Rai ņa fi  lo zo fi s ko do mu 
pla šu mu.

Iz stā des kon cep ci ju vei do pār-
do mas un iz jū tas par mā jām un 
ce ļu uz tām. Mā ju sa jū ta ir īpa-
ša. To va ru pa ņemt sev līdz i vai 
at rast no jaun a. Esot prom, mai-
not dzī ves vie tu, ņe mam līdz i 
dār gas at mi ņas, pa tie sas iz jū tas 
un emo ci jas. Tās drī zāk ir tē li, 
at mi ņu at blāz mas, frag men ti 
un aso ci āci jas, kas zem ap zi-
ņas la bi rin tos vei do pa zīs ta mas 
for mas un or na men tus. Mā ju 
sa jū tu var dot vis ne gai dī tā kās 
lie tas – sau les sil tums, ko sa gla-
bā jis ak mens, gais mu spē le uz 
sa li ju ša bru ģa… ve cas vit rā žas, 
kas pār top par acīm un vē ro pa-
gāt ni, ie ska tās nā kot nē.

Ik viens ceļš ir pār mai ņas. 
Mā jup ceļš ir pār mai ņas mū-
sos, kas ved pre tī dzi ļā ka jām 
vēl mēm, iz dzēš ilū zi jas, ļauj ie-
rau dzīt ve co vēr tī bu slo gu un 
pie dā vā jaun us iz ai ci nā ju mus. 
Tas ir emo ci ju, krā su un fak tū-
ru spektrs: prom no ne dro šī bas 
un bai lēm uz pa tie su mu un iz-
ai ci nā ju miem, no sa trau ku ma 
uz iek šē ju mie ru. Tas ir ceļš, kas 
gla bā gā jē ja ce rī bas, il gas un 

sap ņus, un rā da arī vir zie nu.
Mā jas ir ceļš…
At gā di nām, ka 2014.ga dā pa-

va sa rī pēc Kul tū ras mi nis tri jas 
dar ba gru pas Rai ņa un As pa zi-
jas ju bi le jas ga da īs te no ša nai ie-
ro si nā ju ma Na ci onā lā kul tū ras 
pa do me vie no jās 2015.ga du pa-
slu di nāt par Rai ņa un As pa zi jas 
ju bi le jas ga du, ro si not valsts, 
paš val dī bas un ne val stis kās 

or ga ni zā ci jas ie sais tī ties tā no-
ri sē ar ini ci atī vām, plā no jot un 
īs te no jot pa sā ku mus un ci tas 
ak ti vi tā tes Rai ņa un As pa zi jas 
per so nī bu un vi ņu ra dī tā kul tū-
ras man to ju ma ak tu ali zē ša nai. 
Rai ņa un As pa zi jas 150 ga du ju-
bi le ja ir ie tver ta UNES CO svi-
na mo die nu ka len dā rā.

Iz stā de ta pu si ar Val kas no va da 
do mes un VKKF at bal stu. 

Kurš zi na, ko kur mī tis mek lē 
pa ze mē? Par ko do mā zvir bu lis? 
Kā pēc ku kai ņi ir kai ti no ši ziņ-
kā rī gi? Un kāds tad esi Tu pats? 
Jaut rā, at rak tī vā un in ter ak tī vā 
kon cer tiz rā de pa re dzē ta pirms-
sko las, sā kum sko las bēr niem un 
vi ņu ve cā kiem. Ta jā ska nēs 14 
Jā ņa Lū sē na dzies mas ar Pē te-
ra Brū ve ra, Le ona Brie ža, Ine ses 
Zan de res un Plū do ņa dze ju.

Ralfs Eilands, kurš iz rā dē ir 
ne vien dzie dā tājs, bet arī ak-
tie ris, kon cer tiz rā des ska tī tā jus 
ie sais tīs aiz rau jo šā stās tā par 
pie dzī vo to un no vē ro to, pa va-
dot va sa ras brīv die nas lau kos 
pie vec mā mi ņas.

Ko pā ar Ral fu Eilan du uz ska-
tu ves dar bo sies bēr nu un jaun-
ie šu vo kā lā an sam bļa «Ko lib ri» 
da līb nie ki, ku ri gan dzie dās, 
gan, iz man to jot pan to mī mas 
ele men tus un kus tī bu im pro-
vi zā ci jas, vei dos iz rā des sce no-
grā fi  ju, pār to pot par jeb ku ru no 
kon cer tiz rā des per so nā žiem. 
Katrs iz rā des tēls (dzīv nieks) 
tiks eks po nēts ar in ter ak tī vu 
stās tu un, pro tams, ar dzies mu, 
ku ra tiks iz spē lē ta kā ne lie la iz-
rā de.

Ini ta Mal na ča, vo kā lā an sam-
bļa «Ko lib ri» māk sli nie cis kā 
va dī tā ja: «Mēs vis i – bēr ni un 

pie au gu šie aiz vien bie žāk dzī-
vo jam vir tu āla jā vi dē. Ta ču re-
ālā pa sau le, ku ra ir un vien mēr 
būs ap mums, ir pil na brī nu-
miem, ne ie vē ro tām, vēl ne ie-
pa zī tām lie tām un no ri sēm. Vē-
ro jot dzī vo da bu – dzīv nie kus, 
put nus, ku kai ņus, mā cā mies 
iz zi nāt, sa prast se vi un ci tus. 
Tā pēc šo reiz ap zi nā ti vei do jam 
iz rā di, pil nī gi iz slē dzot vir tu-
ālās pa sau les pie sais ti. Kā iz rā-
dās, pa sau le ir in te re san ta arī 
bez in ter ne ta un TV!»

Kon cer tiz rā di «Ma nas mā jas 
zvē ru dārzs» pie dā vā bied rī ba 
«ULU MU LU». Iz rā des mū zi kas 
un ide jas au tors – Jā nis Lū sēns, 
dzies mu fo no gram mas un ska-
ņu efek ti – Jā nis Lū sēns ju ni ors, 
sce no grāfs – Rū dolfs Bal tiņš, 
ho reo grā fe – Kat rī na Al bu že, 
pro jek ta va dī tā ja un vo kā lais 
pe da gogs – Ini ta Mal na ča. Vo-
kā lā an sam bļa «Ko lib ri» dzie-
dā tā ji: Re be ka Rē ķe, Rauls Ča-
kāns, Mar ta Kram pe, Eve lī na 
Ča kā ne, Lī va Mag da lē na Vein-
ber ga, Ma da ra Mies nie ce, Ag-
ne se Mal na ča.

Jā nis Lū sēns (dzi mis 1959. ga-
dā) ir lat vie šu kom po nists. Di-
bi nā jis in stru men tā lo mū zi kas 
gru pu Zo di aks. Viņš ir pa zīs-
tams ar sa ce rē ta jām ope rām un 
mu zi kā la jām iz rā dēm. Rak stī jis 
arī tie ši bēr nu audi to ri jai : «Ne-
glī tais pī lēns» (Lie pā jas te āt ris), 
«Īk stī te» (Dai les te āt ris), «Put-
nu ope ra» (LNO), «Leļ ļu ope-
ra» (LNO). Dau dzu dzies mu un 
dzies mu cik lu au tors pie au gu-
ša jiem un bēr niem.

Ralfs Eilands ir lat vie šu dzie-
dā tājs, TV rai dī ju mu va dī tājs. 
2007.ga dā bi jis viens no gru pas 
«PeR» di bi nā tā jiem, ar ku ru 
pla šā ku ie vē rī bu gu vu ši pie da-
lo ties kon kur sā «Lat vi jas zel ta 
ta lan ti» 2008.ga da no vem brī. 
2013.ga dā gru pa uz va rē ja Eiro-
vī zi jas kon kur sa Lat vi jas dzies-
mu at la sē ar dzies mu «He re We 
Go». R.Eilands ir va dī jis vai rā-
kus TV rai dī ju mus, tai skai tā 
«Ap rī ļa pi lie ni», «Aiziet», «Ju ni-
ors TV», dar bo jies arī TV rai dī-
ju mā «Sems». 2014.ga dā ie gu vis 
pir mo vie tu TV3 šo vā «Iz klau-
sies re dzēts». Pie da lās Val ta Pū-
ces un Pē te ra Brū ve ra  mū zik lā 
«Bur vis no Oza ze mes» («Dai les 
nams»).

RKTMC «MA ZĀ ĢIL DE» bēr-
nu un jaun ie šu vo kā lais an sam-
blis «Ko lib ri» (di bi nāts 2011.g.) 
Rī gas pil sē tas vo kā lo an sam bļu 
ska tē 2012.g. un 2013.g. ie gu-
vis mak si mā lo pun ktu skai tu 
50/50. Pē dē jās trīs se zo nas pie-
da lās LNO kon ce ruz ve du mā 
«Mū zi kas ska ņas». 2013.ga da 
ru de nī iz dots an sam bļa CD 
«Kur ko likt?» ar Jā ņa Lū sē na 
mū zi ku un Ojā ra Vā cie ša dze ju. 
«Ko lib ri» da līb nie ki ir kon cer tē-
ju ši ko pā ar Zig frī du Muk tu pā-
ve lu, Evi tu Zā lī ti Gro su, Mar tu 
Kris ti ānu Kal ni ņu, Jā ni Lū sē nu, 
Ie vu Ke rē vi cu, Il zi Grun di u.c.. 
Ko lek tīvs pie da lās arī lab da rī-
bas ak ci jās (LNT – 2011.g, LTV1 
– 2013.g.).

Bi ļe tes – 5, 6, 7 un 8 eiro. Bi ļe-
šu ie priek špār do ša na kul tū ras 
na ma ka sē. 

Kultūras dzīvē

22.mai jā plkst. 18.00 
Val kas pil sē tas 
kul tū ras na mā 

kon cer tiz rā de «Ma nas mā jas 
zvē ru dārzs» ar dzie dā tā ja Ral-
fa Eilan da un kom po nis ta Jā ņa 
Lū sē na pie da lī ša nos.

Kon cer tiz rā de «Ma nas mā jas zvē ru dārzs» 

Ap ska tā ma Pa rī zē dzī vo jo šas lat vie šu 
glez no tā jas Dai gas Ali ses Frei ma nes iz stā de

No 7.ap rī ļa līdz 29.
mai jam Val kas pil-

sē tas kul tū ras na ma (Em.
Dār zi ņa ie lā 8 ) pirm ā un ot-
rā stā va fo ajē ap ska tā ma 
Val kas Starp tau tis kās māk-
slas un kul tū ras bien nā les 
«Dzī ve» Dai gas Ali ses Frei-
ma nes (Fran ci ja) dar bu iz-
stā de «Mā jup ceļš».

Teksts:Aivars Ik še lis, iz stā des ku ra tors 9.mai jā plkst.18.00 Val gas Kul tū ras cen trā Spor ta 
klu ba SUN DO ME de jas gru pas VAL GE PU U (Bal-

tais koks} De ju uz ve dums «CE ĻO JUMS»
Lai gan daž brīd viss var šķist bez ce rīgs, jūs zi nāt, ka 

vien mēr ir iz eja. Jums vien kār ši ir jā no tic sev!
De ju uz ve du mā ie vīts aiz rau jošs stāsts par mūs die nu 

pui si vār dā Mi ša, par vi ņa pār dzī vo ju miem, se vis mek lē-
ju miem un sa rež ģī tu ce ļo ju mu, kas vi ņam jā veic, lai gū tu 
at bil des uz dau dza jiem «kā pēc?!»

Iz dzī vo arī Tu šo īpa šo stās tu un bau di de ju bur vī-
bu 9.mai jā plkst. 18.00 Val gas Kul tū ras cen trā (Kesk ie lā 
1, Val gā) Spor ta klu ba SUN DO ME de jas gru pas VAL GE 
PU U (Bal tais koks) de ju uz ve du mā «Ce ļo jums..

Bi ļe šu ce na 5 EUR
Bi ļe tes var ie gā dā ties Val gas kul tū ras cen tra ka sē un 

stun du pirms uz ve du ma sā ku ma. 

«Un zi ni to, ka sva rīgs nav 
mēr ķis, bet gan pats ceļš»

8.mai jā, plkst.19:00 vis i mī ļi gai dī ti Sa ie ta 
na mā «Lu ga žu mui ža» uz dā mu de ju gru-

pas «Ora va kes» un vi ņu drau gu kon cer tu, vel tī tu 
mā tes die nai «Kat rai mā jai ir savs ga riņš». Vi sām 
mei tām, mam mām un vec mā mi ņām ie eja kon cer-
tā brī va, pā rē jiem – EUR 1.00.



 Nr. 66 2015.gada 29.aprīlī 11

Izver sapni caur saules staru
Garu, garu
Un saki pats sev:
«Visu varu!» 

 (G.Micāne)

Val kas pil sē ta
An tra Mil ber ga 01.05., Le onīds Tro fi  movs 
02.05., Alek sandrs Truk šāns 02.05, Tat ja na 
Bar kā ne 04.05., Ivans Gla di ņics 04.05., Jā-
nis Auziņš 05.05., Bi ru ta Kri ķe 05.05., An ta 
Za ri ņa 07.05., Jev ge nijs Ča bans 10.05., Gi ta 
Je ki mo va 11.05., Ni ko lajs Ne po ča tihs 12.05., 
Val da Pē ter so ne 13.05., Bo riss Po loz kovs 
16.05., Al berts Klaips 16.05., Ga ļi na Rus-
ma ne 16.05., Kon stan tīns Vel de 17.05., Ma-
ru ta Kam pa 17.05., Li gi ta Ve hi 17.05., Iri na 
Ko la ča 18.05., Mai ja Kal ni ņa 18.05., Van da 
Jar ve 18.05., En dla Bel ja ko va 19.05., Mai ja 
Ci buļ ska 20.05., Vik tors Vo sels 20.05., Gu-
ni ta Aiz upie te 20.05., Va len ti na Man di bu ra 
21.05., At is Vi de ma nis 22.05., Mai ja Ste pi ņa 
22.05., Je ka te ri na Ste pa no va 25.05., Vo lod ja 
Je ki movs 25.05., Dzid ra Ro zī te 26.05., Al dis 
Gro mu lis 26.05., Li ja Je ki mo va 27.05., Mil-
da Ķī vī te 28.05., Ol ga Sek ļuc ka 28.05., Vai ra 
Vei de 28.05., Mai ja Pu ķī te 29.05., Vla di mirs 
Vih rovs 30.05., Je ļe na Zu je va 31.05., Ta mā-
ra Sa vko va 31.05.

Ēr ģe mes pa gasts
Mil da Rei nie ce 11.05. Mai ja Rei nie ce 12.05, 
An dris Soks 27.05.

Kār ķu pa gasts
Ēriks Eg lī tis 04.05., Val dis Kār kliņš 04.05., 
Dzin tars Bez ša poč ņi kovs 06.05., Dag ni ja 
Pē te rē na 12.05., Ēriks Ju kāms 16.05., Al da 
Kār kli ņa 20.05., Vik tors Kal niņš 22.05., Ai-
vars Svi ķis 24.05., Gai da Šmi te 26.05.

Val kas pa gasts
An dris Sta bul nieks 01.05.; An drejs Mar-
ma zovs 08.05.; An dru sov Alexander 09.05.; 
Re gi na Po ika ne 15.05.; Bra tiv ņiks Ni ko lajs 
22.05.; Ti ho mi rovs Igors 23.05.

Vij cie ma pa gasts
Ie vi ņa Rož la pa 6.05.

Zvār ta vas pa gasts 
Mirdza Vērzemniece 08.05, Roberts 
Treijers 30.05.

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

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

La ba zi ņa vi su ma zu ļu ve cā kiem – ar 16. ap rī-
li Vid ze mes slim nī cas po li klī ni kā pie ejams 

jauns iz mek lē jums – nei ro so nog rā fi  ja jaun dzi-
mu ša jiem. Valsts ap mak sā to iz mek lē ju mu veiks 
jaun dzi mu šo ār ste  San dra Gai le. 

Kas ir nei ro so nog rā fi  ja un kad tā ne pie cie ša ma? 
Stās ta dr. S.Gai le: 

– Nei ro so nog rā fi  ja ir gal vas sma dze ņu iz mek-
lē jums, kas ar ul tra ska ņas pa lī dzī bu ļauj no teikt 
iz mai ņas un sma dze ņu at tīs tī bas de fek tus. Nei-
ro so nog rā fi  ja ir dro ša iz mek lē ju ma me to de – bez 

bla kus pa rā dī bām un kontr in di kā ci jām, un ēr ta 
me to de, jo to var veikt pat tad, kad bērns guļ. 

Nei ro so nog rā fi  ju bū tu ie tei cams veikt priekš-
lai cī gi dzi mu šiem bēr niem, lai kā dzi mu šiem bēr-
niem ar ze mu dzim ša nas sva ru, ar sma dze ņu bo-
jā ju mu pa zī mēm, ar skā bek ļa trū ku mu aug ļa at-
tīs tī bas vai dzem dī bu lai kā, kā arī ar ci tu ķer me ņa 
or gā nu ie dzim tām ano mā li jām. 

Lai sa ņem tu valsts ap mak sā to iz mek lē ju mu, 
ne pie cie šams ģi me nes ār sta no sū tī jums. 

Pie teik ša nās uz iz mek lē ju mu – po li klī ni kas re-
ģis tra tū rā, tālr. 64202601, 64202603 vai elek tro nis-
ki: www.vid ze mes slim ni ca.lv/e-pie raksts 

Bet vēl nav jāsteidzas,-
es tikko – atnācis:
ap mani pasaule
un vējš pat pierimis.

(M.Svīķe)
Val kas no va da Dzim tsa rakstu no da ļā no 

16.03.2015. līdz 15.04.2015. re ģis trē ti:

6 bēr ni: 1 mei te nī te – Me lā ni ja un 5 zē ni 
– Vi tā lijs, Ņi ki ta, Se bas ti ans Kris ti ans, 

Alek sandrs un Ri nalds.

Sveicam ģimenes ar dzīvē nozī-
mīgo notikumu!

Valkas novada dome

«Val kas Novada Vēstis»
 Valkas novada pašvaldības

 informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.

Tirāža: 4300 eks.

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 att iecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 64707489

e-pasts: zane.bruvere@valka.lv

Iespiests tipogrāfi jā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafi ka: Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

Reģ. nr. 40008089643,
 e-pasts: info@paradizessnibis.lv

Teksts: Be ni ta Bri la, Vid ze mes slim nī cā

Jauns iz mek lē jums jaun dzi mu ša jiem

Sie vie tes tiek aici nā tas veikt krū šu iz mek lē ju mus 
tu vāk sa vai dzī ves vie tai – Ve se lī bas Centrs 4 mo-

bi la jā ma mog rā fā, kas ie ra dī sies 18.mai jā.
Mo bi lais ma mog rāfs pie brauks pie Val kas ģim nā zi-

jas,Rai ņa ie lā 28 A.
Uz ma mog rā fa pār bau di iz brauc TI KAI pēc ie priek-

šē ja pie rak sta!
Sie vie tēm, ku ras ir sa ņē mu šas uz ai ci nā ju ma vēs-

tu li no Na ci onā lā ve se lī bas die nes ta Valsts skrī nin ga 
prog ram mas ie tva ros iz mek lē jums ir bez mak sas (uz-
ai ci nā ju ma vēs tu le ir de rī ga 2 ga dus kopš ie sū tī ša nas 
da tu ma).

Ar ģi me nes vai ār stē jo ša ār sta no rī ko ju mu – iz mek-
lē jums mak sā EUR 2,85 

Ar ģi me nes ār sta vai ār stē jo ša ār sta no rī ko ju mu, ku-
ram NAV lī gu mat tie cī bu ar Na ci onā lo ve se lī bas die-
nes tu – PAR MAK SU.

Pie raksts no tiek pa tele fo niem 67142840 un 
27866655(lū gums sa ga ta vot per so nas ko du un tele fo-
na nu mu ru).

Sī kā ka in for mā ci ja www.ma mog ra fi  ja.lv vai uz 
e-pas tu in fo@ma mog ra fi  ja.lv 

Mo bi lais ma mog rāfs

Šū po sies die nas.
Vēl bi tes jas mī nos me du sūks.
Zie du un rūp ju vi dū man te vis trūks.

(N.Kal na)

 Aizvadīti mūžībā
Val kas no va da Dzim tsa rak stu no da ļā 

no 16.03.2015. līdz 15.04.2015. re ģis trē ti:
18 mi ru šie – Dru bi ņa Lī ga (1941.), Bra ma nis Ar vīds (1927.), 
An tēns Ju ris (1952.), Lupp Mar tin (1936.), Gal ki na Al ma 
(1921.), Ha di ko va Ma ri ja (1932.), Bra ma ne El za (1932.), 
Blei ere Aus ma (1937.), Jēr cēns Jā nis (1929.), Fi ļi povs Jā nis 
An drejs (1942.), Lu ca Je fi  ma (1924.), Mel bār de Ri ta (1932.), 
De mi do vičs Ta de ušs (1946.), Pē ter so ne Na taļ ja (1934.), 
Plīk še Ali se Skaid rī te (1935.), Klai pa Edī te (1946.), Pan da-
lo ne Mil da (1927.), Meļ ķis Ju ris (1943.). 

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome
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LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu norises laiku 

nepieciešams mainīt. Sekojiet informācijai 
www.valka.lv vai interesējieties 

pie pasākuma rīkotājiem!

• 1.mai jā plkst. 13.00 ma za jā zā lē 
–Starp tau tis kās māk slas un kul tū-
ras bien nā les «Dzī ve»  at klā ša na. 
Pie da lī sies Lat vi jas Na ci onā lā te āt ra 
ak tie ris Ro māns Bar gais un Lat vi jas 
tele vī zi jas kul tū ras zi ņu va dī tā ja 
Eva Ik ste na – Strap cā ne.
• 1.mai jā no plkst. 19.00 līdz 21.00 
lie la jā zā lē – dzie di nā ša nas diev kal-
po jums.
• 2.mai jā plkst. 13.00 lie la jā zā lē - 
ģe ne rā ļa, div kār tē jā Lāč plē ša ka ra 
or de ņa ka va lie ra Pē te ra Val de mā ra 
Ra dzi ņa 135.ju bi le jai vel tīts svi nīgs 
pa sā kums.
• 2.mai jā plkst. 17.00 ka fej nī cā – TV 
stu di jā kon cer tcik la «Me lo dis kais 
ce ļo jums» pir mais pa sā kums kon-
certs – ie raksts ar dzies mi nie ku 
Kār li Ka zā ku. Ie ejas mak sa 3 eiro. 
Bi ļe šu ie priek špār do ša na kul tū ras 
na ma ka sē. Vie tu skaits ie ro be žots!
• 16.mai jā plkst. 11.00 lie la jā zā lē 
– Mai ja zie dē ša nas lai ka svēt ku pa-
sā kums – 2014. ga dā dzi mu šo bēr nu 
tik ša nās.
• 22.mai jā plkst. 18.00 lie la jā zā lē 
– Jā ņa Lū sē na kon cer tiz rā de «Ma-
nas mā jas zvē ru dārzs» ar dzie dā-
tā ja Ral fa Eilan da, vo kā lā an sam bļa 
«Ko lib ri» un kom po nis ta pie da lī ša-
nos. Bi ļe tes – 5, 6, 7 un 8 eiro. Bi ļe šu 
ie priek špār do ša na kul tū ras na ma 
ka sē.
• 23.mai jā plkst. 22.00 Val kas brīv-
da bas es trā dē – vē rie nī ga de ju iz rā-
de «Pa va sa ra nakts mis tē ri jas». Za-
ļum bal le. Bi ļe šu ie priek špār do ša na. 
Bi ļe šu ce nas: vie nam cil vē kam 7 
EUR, pa sā ku ma die nā 10 EUR; pen-
si onā riem un cil vē kiem ar īpa šām 
va ja dzī bām 5 EUR ; ģi me nes bi ļe-
te (4 cil vē ki) 20 EUR; drau gu bi ļe te 
(10 cil vē ki) 50 EUR. Bez mak sas ie eja 
bēr niem līdz 12 ga du ve cu mam.
• Līdz 29.mai jam 1. un 2.stā va fo ajē 
Val kas Starp tau tis kās māk slas un 
kul tū ras bien nā les «Dzī ve» ie tva ros 
Dai gas Ali ses Frei ma nes (Fran ci ja) 
dar bu iz stā de «Mā jup ceļš».
• Līdz 29.mai jam 1.stā va pe lē ka jā 
zā lē Val kas Starp tau tis kās māk slas 
un kul tū ras bien nā les «Dzī ve» Va le-
va Ele ran da (Igau ni ja) dar bu iz stā-
de «Se šas re mi nis cen ces par As pa-
zi ju».
• Līdz 30.mai jam ma za jā zā lē – Mā-
ra Čač ka glez nu iz stā de «Ne no teik-
tie, no teik tie un pa teik tie».

Val kas pil sē tas kul tū ras 
na ma pasākumi

Zvār ta vas pa gas tā

Ēr ģe mes pa gas tā

• 15.mai jā plkst.20.00 Tur nas tau tas na mā sa ie ta na-
ma «Lu ga žu mui ža» ama tier te āt ra «Rū dis» iz rā de 
«Vi ņa ir īs tā, mu te rīt».

• No 1. līdz 30.maijam – turpinās Ilzes Brices gleznu 
izstāde «Mans krāsainais radītprieks».
• No 5. līdz 30.maijam – izstāde «Publicēts atjau-
notajā Latvijā»: pēc 1990.gada izdotie latviešu autoru 
darbi.
• No 5. līdz 30.maijam – izstāde «Suvenīru glāzītes 
no Eiropas Savienības valstīm»: Guntas Smanes 
privātkolekcija.
• 7.maijā plkst. 18.00 – pasākums «Patiesais lūzuma 
punkts: 4. maija neatkarības deklarācija» – tikšanās 
ar vēsturnieku Juri Pavloviču.
• No 7. līdz 30.maijam – izstāde «Valkas novadnieki 
– jubilāri maijā».
• 12.maijā plkst. 17.00 – pasākums «Valsts ir 
internetā»: par portāla www.latvija.lv sniegtajām 
iespējām (prognozēt pensiju, uzzināt, vai darba 
devējs maksā nodokļus u.c.). Lektore Una Ķieģelmane, 
VSAA.
• 13.maijā – pasākums «Jauns ar vecu parunāja...» 
Valsts valodas dienā bibliotēkā dažādu paaudžu 
cilvēku sazināšanās valsts valodā, izmantojot teicie-
nus un vārdus, kas raksturīgi katrai paaudzei. Vai 
sapratīsimies?
• No 12. līdz 30.maijam – izstāde «Viss ir klātesošs»: 
dzejniekam, tulkotājam Uldim Bērziņam – 70.

Val kas no va da 
Cen trā la jā bib li otē kā

B ib li otē kas Bēr nu 
li te ra tū ras no da ļā

• No 5. līdz 15.mai jam – zī mē ju mu kon kurss «No kā 
da ri nā ta pa sau le»: Mā tes un Ģi me nes die nai.
• 16.mai jā plkst. 11.00 – bēr nu rīts pirms sko las un 
sā kum sko las ve cu ma bēr niem «Ma zos dzi jas ka mo-
li ņos sa tī tas ir pa sa ci ņas...».
• No 11. līdz 22.mai jam – iz stā de «Bal tā bu ra pie der 
vē jam»: rakst nie kam Mā rim Run gu lim – 65.
• 25.mai jā – pa sā kums Val kas pa mat sko lā – tik ša-
nās ar rakst nie ci Lu īzi Pa sto ri.

• 30.ap rī lī un 1.mai jā Me ža die nu pa sā ku mi.
• 1.mai jā plkst. 22.00 tau tas na mā - bal le, spē lē gru-
pa «Klai do nis».
• 8.mai jā plkst. 19.00 tau tas na mā – Kār ķu pa mat-
sko las sko lē nu Mā tes die nai vel tīts kon certs. 
• 24.mai jā plkst. 14.30 – Va sar svēt ku diev kal po jums 
un Ti cī bas, Ce rī bas un Mī les tī bas la pe nes at klā ša na 
pie Kār ķu baz nī cas.
• 30.mai jā – Da bas kon cert zā les at klā ša nas pa sā-
kums.
• Tau tas na ma ka mīn zā lē:

līdz 10.mai jam – rok dar bu iz stā de «Pa stā vēs, kas 
pār vēr tī sies» ,

no 16.mai jā – māk sli nie ces An džel las Trin ku nas 
glez nu iz stā de.

Kār ķu pa gas tā

Vijciema pa gas tā

• 9.mai jā plkst. 19.00 Mier kal-
na tau tas na mā Mā tes die nas 
kon certs. 
• 10.maijā plkst 10.00 Zvārtavas 
pagasta «Lutusrskolā» zolītes 
turnīrs.
• 16.mai jā plkst. 14.00 Mier-

kal na tau tas na mā «Starp tau-
tis kās ģi me nes die nas ie tva ros» 
– at rak tī vi ak tīvs pa sā kums ģi-
me nēm «Ģi me ne ir spēks».
• 16.mai jā plkst. 19.00 Mier-
kal na tau tas na mā Mā su Di-
man tu kon certs. Ie eja – 3 eiro.

Lugažu muižā

• Līdz 10.mai jam Val kas no va da māk sli nie ku dar bu 
iz stā de «Vieg lāk ne sa nāks».
• No 15.mai ja mu zejs pār iet uz Va sa ras dar ba lai ku:

15.maijs – 1.ok tob ris
otr die na – piekt die na no plkst. 11.00 līdz 18:00;
sest die na, svēt die na no plkst. 10.00 līdz 16.00;
pirm die na – slēgts.

• 18. mai jā – Starp tau tis ka jā Mu ze ju die nā - mu zejs 
ap mek lē tā jiem at vērts no plkst. 11.00 līdz 18.00. Ie eja 
bez mak sas.

Valkas novadpētniecības muzejā

• 1.mai jā plkst. 19.00 Vij cie ma 
tau tas na mā Vij cie ma ama tier-
te āt ra «Čie kurs» pirm iz rā de 
An drus Ki vi rehs «Igau ņu bē-
res». Tra ģi ko mē di ja di vās da ļās. 
Re ži sors Val dis Šai cāns.
• 1.mai jā  plkst. 22.00 Vij cie-
ma tau tas na mā Pa va sa ra bal le. 
Vie so jas gru pa «Krei sais pa-
grie ziens».
• 8.mai jā plkst. 18.00 Vij cie ma 
tau tas na mā  Vij cie ma pa mat-
sko las sko lē nu kon certs «Vel tī-
jums Mā tes die nai».
• 16.mai jā plkst. 19.00 Vij cie-
ma tau tas na mā ap vie nī ba «Jo-
lan da Su vo ro va un Drau gi» pie-
dā vā eks klu zī vu šo vu va rie te/
burlesque «90 mi nū tēs ap kārt 
pa sau lei». Prog ram mā: pa ro di-

jas, ma ģis kas pār vēr tī bas, anek-
do tes, jaut ri dan či un krāš ņi tēr-
pi.
• 16.mai jā plkst. 22.00 Vij cie-
ma tau tas na mā Gru pa «4 tū-
res» ( Vij ciems) ie lūdz uz 3 ga du 
ju bi le ju.
• 29.mai jā plkst. 10.00 Vij-
cie ma tau tas na mā Vij cie ma 
pa mat sko las te āt ra ko lek tī va 
pirm iz rā de. Pa sa ku lu ga  pēc 
V.Rūm nie ka un M.Lī cī tes mo tī-
viem di vos cē lie nos «Brē me nes 
mu zi kan ti». Re ži so re Gi ta Du-
de le.
• 31.maijā, plkst. 11.00 Vijci-
ema Tautas namā vai laukumā 
pie Tautas nama Krāsu kar-
nevāls bērniem ar taureni un 
sienāzi.

Svēt dien, 17.mai jā, plkst. 
12.00  Val kas-Lu ga žu drau-

dzes lo cek ļi tiek aici nā ti ko pī gi 
svi nēt diev kal po ju mu  uz reiz pēc 
tam ņemt ak tī vu da lī bu sa vas Pa-
do mes un Re vi den tu vē lē ša nās. 
Vai rāk in for mā ci ja drau dzes mā-
jas la pā www.val kas drau dze.lv

• 8.mai jā plkst. 19.00 Sa ie ta na mā «Lu ga žu mui ža» 
dā mu de ju gru pas «Ora va kes» un vi ņu drau gu kon-
cer ts «Kat rai mā jai ir savs ga riņš», vel tī ts Mā tes die nai. 
Vi sām mei tām, mam mām un vec mā mi ņām ie eja kon-
cer tā brī va, pā rē jiem EUR 1.

14.mai jā plkst. 10.00 LVMI Si la va Me ža prog ram ma pie dā vā 
ap mek lēt se mi nā ru «Da bas ka pi tāls. Eko sis tē mu pro ce si. Da bas 
daudz vei dī bas sa gla bā ša na». Se mi nārs no tiks Val kā, Be ve rī nas 
ie la 3, 2.stā va zā lē.


