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K

ur zemi lai krāšņāku
rastu, kam skaistākas
dziesmas lai dzied,
kā zemi pie dzintara krasta,
kā zemi, kur ābeles zied.

T
I

ā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
k puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc.
(A. Sakse.)

Valkas
novada
dome

11.

Par godu Lāčplēša dienai Valkā
notiks pasākums «Dziesma par
Latviju – paaudzēs ieausta sirds»
ģimnāzijas skolēnu un skolotāju veidoto Gaismas ceļu. Gājiena maršruts: Ulmaņa piemineklis – Mākslas skola –
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Raiņa
ielā – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Ausekļa ielā – Rūjienas iela – Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo Ziemeļvidzemes
karavīru Brāļu kapi.
Ap plkst. 18.50 Brāļu kapos sāksies
atceres brīdis kritušajiem tēvzemes varoņiem.
Gājienā un Latvijas Brīvības cīņu varoņu atceres pasākumā laipni aicināts
piedalīties ikviens, līdzi ņemot lāpu vai
svecīti.
Aizsardzības ministrija (AM) aicina
visus Latvijas iedzīvotājus Lāčplēša dienā pie apģērba piespraust sarkanbaltsarkanu lentīti, lai godinātu latviešu karavīrus, kuri 1919.gada 11.novembrī izcīnīja izšķirošo cīņu pret Bermonta karaspēku.
Paaudzēs ieausto sirdsdziesmu par
Latviju izdziedās Valkas dažādu paaudžu kolektīvi: BJC bērnu ansamblis
«Melodiskais vilcieniņš», VJC ģimnāzijas vokālais ansamblis, Valkas vīru ansamblis «Lai skan!», VJC ģimnāzijas koris, sieviešu koris «Ziemeļstīga» un senioru koris «Dziesmu rota».
Bezmaksas autobuss no Beverīnas 3
uz Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo
Ziemeļvidzemes karavīru Brāļu kapiem
izbrauks ap plkst. 18.20. z

novembrī plkst.
17.30 sāksies Lāčplēša dienai veltīts
svētbrīdis Valkas – Lugažu ev. lut. baznīcā. Šogad dievkalpojums būs īpašs, jo
tiks iesvētīts lielizmēra Latvijas karogs.
Plkst. 17.50 uz Raiņa ielas pie baznīcas sāksies stāšanās lāpu un sveču gājienam. Tas sāksies ap plkst.18.00 un virzīsies pa Raiņa ielu uz Lugažu laukumu,
kur Latvija 1∞ biedrības «Latvijas karogs» projekta ietvaros svinīgi tiks pacelts Latvijas karogs. Projekta mērķis ir
aizsākt nacionālo simbolu godināšanu
ne tikai svētkos, bet arī ikdienā, tā vairojot iedzīvotājos patriotismu un lepnumu
par Latviju. Tā būs jauna tradīcija, kas
katram, dzirdot Latvijas vārdu, liks izsliet staltāk muguru un lepoties par
savu valsti! Karogs būs ne tikai dāvinājums Latvijas simtgadei, bet arī mantojums, ko nodot nākamajām paaudzēm.
Svinīgo mirkli krāšņāku darīs lāzeršovs,
kur centrālā loma atvēlēta sirdij, lai akcentētu Latvijas patieso vietu valcēniešu
dzīvēs.
Teksts: Līga Šnuka, Valkas pilsētas kultūras
Pēc svinīgās karoga pacelšanas visi
nama
Kultūras pasākumu organizatore
tiks aicināti turpināt gājienu gar Ulmaņa pieminekli pa Valkas Jāņa Cimzes

Nākamajās «Valkas Novada
Vēstīs» lasiet interviju ar Valkas
novada domes priekšsēdētāju
Ventu Armandu Kraukli!
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kluba ilggadējs biedrs, sabiedriski
No tevis tik daudz bija, ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd, aktīvs un pazīstams cilvēks – JURIS RUNGULIS.
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…
Bet aiz visiem svarīgajiem amatiem un tituliem – Juris bija savējais, darbīgais, aizrautīgais, neatlaidīgais un mīlošais.
Dzimis 1941.gada 14.novembrī
Ērģemē, Ērģemes pagastskolas skolotāju Alises un Elmāra Runguļu ģimenē. Mācījies Ērģemes pagastskolā savas mammas – direktores virsvadībā.
Pēc septītās klases Juris devās
mācīties uz Priekuļu lauksaimniecības tehnikumu, lauksaimniecības
mehanizācijas nodaļā ielika ne tikai
stabilus pamatus nākotnes profesijas izvēlē, bet arī aizsāka draudzību
4 skolas biedru starpā visa mūža garumā.
Studiju laikā Jelgavas akadēmijā,
Mehanizācijas fakultātē, blakus nokumju brīdī izsakām vis- pietnu mācību priekšmetu pagūšadziļāko līdzjūtību sakarā ar nai, tika baudīta pilnvērtīga studenlielo zaudējumu un esam tu dzīve ar jautrām ballītēm, ar piekopā ar Jura Runguļa ģime- dzīvojumu meklēšanu kaimiņu kopni, piederīgajiem, draugiem mītnēs, ar dziedāšanu un, protams,
un kolēģiem, viņu mūžībā ar pirmo mīlestību.
Vēl pirms inženiera diploma saaizvadot.
ņemšanas, 1965.gada 11.septembrī
Juris svinēja kāzas ar Rūtu.
NEKROLOGS
Pirmo dēlu – Māri, 1966.gada apŠ.g. 25.septembrī 74 gadu vecumā
pa Mūžības ceļu ir aizgājis Valkas rīlī ģimene sagaidīja jau savās jauLauktehnikas bijušais pārvaldnieks, najās mājās – Valkā. Tuvāk dzimtaSTZELNA vērtētājs, Valkas Rotary jai pusei, tuvāk mammai Ērģemē.
Valkas Lauktehnika, pirmā un,

S

kā izrādījās, arī vienīgā darbavieta
darba mūža garumā, Jurim, kā jaunajam speciālistam ļāva pārbaudīt,
savus spēkus gan šofera amatā, gan
uzkrāt pieredzi inženiera profesijā,
gan vēlāk kļūt par Lauktehnikas
pārvaldnieku.
1967.gadā piedzima meita Ralda,
1973.gada aprīlī ģimenei pievienojās dēls Didzis.
Šai laikā par jauno aizraušanos
Jurim kļuva medības. Lieliska iespēja atbalstīt ģimeni, lieliska atpūta un lieliski medību kolektīva biedri, ar kuriem kopā gan darba jautājumus izrunāt, gan anekdotes pastāstīt, gan nosvinēt veiksmīgas
medības.
1976.gada janvārī Juris kļūst par
četru bērnu tēvu – ģimenē ienāk
jaunākā meita Dana.
Ģimenes tikšanās Ziemassvētkos, Jaungada sagaidīšana, Jelgavas kursa salidojumi bija svarīgākie Jura gada notikumi, jo tās bija
reizes, kad kopā sanāca viņa dzīves
nozīmīgākie cilvēki. Cilvēki, kas ar
savu klātbūtni Juri veidojuši par
tādu, kādu šodien viņu atceramies.
Darbīgu, aizrautīgu, radošu, atbildīgu, uzmanīgu, neatlaidīgu un
mīlošu.
Jura vislielākais lepnums dzīvē
bija viņa 4 bērni un 12 mazbērni.
Katram tika sava daļa uzmanības,
katrs tika sadzirdēts un atbalstīts.
Viņš vienmēr ar interesi klausījās

kā kuram iet, ko izdarījis pēc pēdējās tikšanās reizes. Vienmēr priecājās par mazbērnu lielākiem un mazākiem sasniegumiem mūzikā un
sportā. Ar aizrautību sekoja līdz
viņu sniegumam koncertos un sacensībās.
Aiziešana pensijā Jurim deva
otro elpu, un viņš ļāvās jauniem izaicinājumiem. Apguva jaunu profesiju un kļuva par apdrošināšanas
ekspertu, lai dotos uz jebkuru vietu
Vidzemē, iepazītu jaunus cilvēkus
un rūpīgi paveiktu uzticētos pienākumus.
Atmiņas, šobrīd, paliek arvien
skaidrākas un spilgtākas. Tās uzjundī sajūtas, kas liek apjaust zaudējuma lielumu. Juris katrā no
mums ir atstājis savus nospiedumus
– ar savu darbu, ar savu dzīvotgribu
un ar savu attieksmi pret saviem
līdzcilvēkiem.
Sievai Rūtai, bērniem un mazbērniem, radiem, draugiem, kursabiedriem, darbabiedriem, medību biedriem prātā un sirdī Juris paliks kā
godīgs, taisnīgs, sirsnīgs cilvēks, iejūtīgs, saprotošs kolēģis, uzticams
un izpalīdzīgs draugs. Viņiem visiem pietrūks viņa gaišā smaida.
Vārdi, ko viņš ir teicis, darbi, ko
viņš ir veicis, dvēsele, ko viņš sevī
nesis, dzīvos joprojām radu sirdīs
un atmiņās. Lai gaišs un viegls ir
Mūžības ceļš!

Valkas novada dome

Valka pirmā Latvijā noslēdz līgumu ar CFLA par līdzfinansējumu

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada
domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

5.

oktobrī Valkas novada dome ir
noslēgusi līgumu ar Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)
par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
«Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām» ietvaros.

Valkas novada dome ir pirmā, kas
noslēgusi vienošanos ar CFLA par
ERAF līdzfinansējumu šī pašvaldībām pieejamā atbalsta ietvaros, Valkas pilsētas ražošanas teritorijas infrastruktūrā – Meža ielas pārbūvē,
Parka ielas posma un nobrauktuves
uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošanā, gājēju ietvju un ielu apgaismojuma izbūvē – plānojot ieguldīt
619 747,98 eiro, no tiem attiecināmās
izmaksas – 608 156,93 eiro. No ERAF
paredzēts segt 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Būvdarbus paredzēts īstenot līdz 2016.
gada nogalei.

Sakārtojot šobrīd sliktā stāvoklī
esošo ielu infrastruktūru, tiks nodrošināti labvēlīgāki apstākļi uzņēmējdarbības attīstībai, tādējādi palielinot
privāto investīciju apjomu Valkas novadā.
«Protams, ir prieks būt pirmajiem!
Bet reizē tas bija arī sarežģīti: bija
daudz neskaidru jautājumu, uz kuriem nespēja atbildēt arī par programmu atbildīgās institūcijas. Tāpēc
jo lielāks prieks, ka darbi jau tuvojas
noslēgumam un gan uzņēmēji, gan
iedzīvotāji varēs lietot tik ļoti nepieciešamo infrastruktūru.
Valkas pašvaldības prioritāte ir

jaunu darba vietu radīšana. Šis ir
viens no veidiem, kā to veicināt. Ceru,
ka pavisam drīz varēsim iesniegt jaunu ražošanas korpusu būvniecības
projektu Varoņu ielā. Šis process ir
aizkavējies, jo projektētāji kavējas ar
tehniskā projekta izstrādi.
Ļoti sekojam līdzi visām finanšu
piesaistes iespējām, jo bez tām novada attīstības būtu daudz lēnāka. Nākamgad un aiznākamgad tādējādi
varēsim ieguldīt ļoti ievērojamus līdzekļus gan pilsētā, gan laukos,» komentē Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. z

Parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības ERAF projekta
«Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā» īstenošanu
Teksts: Gunta Smane, Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Foto: Aksana Markoviča

C

entrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valkas novada dome 2016.
gada 5.oktobrī ir noslēgušas vienošanos par projekta Nr.
3.3.1.0/16/I/002 «Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā» īstenošanu.
Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai
un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām» otrās projektu iesniegumu
atlases kārtas «Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās» ietvaros.
Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu ielu pārbūvē un atjaunošanā.
Projekta darbības īstenošanas laiks ir 6 mēneši pēc Vienošanās noslēgšanas, bet projekta ietvaros plānotos būvdarbus, tas ir Meža ielas pārbūvi,
Parka ielas 1.kārtas un Nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošanu, Valkas novada dome plāno pabeigt jau šoruden.
Par Meža ielas pārbūvi un Parka ielas atjaunošanas 1.kārtu Valkas novada dome ir noslēgusi līgumus ar SIA «Limbažu ceļi», bet par nobrauktuves
uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošanu Valkas pilsētā ir noslēgts līgums
ar SIA «8 CBR».
Projekta kopējie izdevumi ir EUR 619 747,98, no tiem kopējie attiecināmie
izdevumi ir EUR 608 156,93, tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir 85 % vai EUR

516933,39, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir 4,5% vai EUR 27 367,06.
Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu EUR 75 447,53. z
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Informatīvo norāžu staba
«Čiekurs» uzstādīšana Vijciemā

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

V

alkas novada dome ir saņēmusi informāciju par
Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projekta iesniegumu «Informatīvo norāžu staba uzstādīšana Vijciemā», kuru izstrādāja Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar Vijciema pagasta
pārvaldi.
Projekts tiks īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.
2020.gadam
apakšpasākuma
«Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.
Projektu apstiprināšanai ir
virzījusi biedrība «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA».
Projekts «Informatīvo norāžu
staba uzstādīšana Vijciemā»
tiks īstenots laikā no 2016.gada
1.septembra līdz 2017.gada 30.jū-

nijam.
Projekta ietvaros tiks uzstādīts pirmais informatīvais norāžu stabs «Čiekurs» vienota Vijciema tēla veidošanai un tūrisma pakalpojuma uzlabošanai
Valkas novadā, un visā AAA
«Ziemeļgauja» teritorijā.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 3600 EUR, tai skaitā
ELFLA finansējums ir 3240 EUR
vai 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums – 360 EUR
vai 10 % no attiecināmajām izmaksām.
Lai noslēgtu līgumu par darbu veikšanu, tiks izstrādāts Paskaidrojuma raksts saskaņošanai Valkas novada būvvaldē un
pēc tam tiks veikta cenu aptauja
par Informatīvā norāžu staba
«Čiekurs» izgatavošanu un uzstādīšanu. z
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Ar Labklājības ministra Atzinības
rakstu tika apbalvots Valkas
novada bāriņtiesas priekšsēdētājs

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valde, sakarā ar bāriņtiesu izveidošanas 20.gadadienu, pamatojoties uz Labklājības ministrijas apbalvojumu dibināšanas
nolikuma 6.6.punktu, apbalvoja labākos Latvijas pašvaldību dibināto Bāriņtiesu
darbiniekus – ilggadējus novadu un pilsētu bāriņtiesu
priekšsēdētājus, priekšsēdētāju vietniekus, bāriņtiesu
locekļus, citus speciālistus –
par ilggadējo un pašaizliedzīgu amata pienākumu pildīšanu, godprātīgu un priekšzīmīgu darbu, ieguldījumu bāriņtiesu sistēmas veidošanā, pilnveidošanā un attīstībā, kuri savus
amata pienākumus veikuši vai pildījuši ne mazāk kā 15 gadus nepārtrauktā
darbā.
Izvērtējot un ņemot vērā Valkas pašvaldības iesniegtos kandidātu uz Labklājības ministrijas apbalvojumu nopelnu raksturojumus un ierosinājumus,
Asociācijas valde ierosinājusi ar Labklājības ministra atzinības rakstu apbalvot
Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Kārli Briedi.
Ministru prezidenta Pateicības rakstus, Labklājības ministra Atzinības rakstus, Labklājības ministrijas Valsts sekretāra Atzinības rakstus un Asociācijas
īpašās balvas apbalvojamajām personām Asociācijas valde pasniedza svinīgos
apstākļos – Latvijas Bāriņtiesu 20 gadu darbības svētku pasākumā, kas notika
14.oktobrī Ziemeļblāzmas Kultūras pilī, Rīgā.
Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

LAD apstiprina biedrības «Spriņģi» projekta iesniegumu

Teksts: Inga Aleksejeva, Valkas
novada domes Attīstības un
projektu daļas Projektu vadītāja

B

iedrība «Spriņģi» ir saņēmusi
informāciju no Lauku atbalsta
dienesta par to, ka ir apstiprināts
biedrības iesniegtais projekts «Tautastērpu un karoga izgatavošana
VPDK «Spriņģi» LEADER programmā. Projektu apstiprināšanai ir
virzījusi biedrība «Lauku partnerība
ZIEMEĻGAUJA.
Projekts tiks īstenots Eiropas

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.
Projekts tiks īstenots no 2016. gada
3.oktobra līdz 2017.gada 31.augustam. Projekta mērķis ir iegādāties

Valkas novada tautas tērpu komplektu Valkas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam «Spriņģi», lai
sekmētu tā māksliniecisko izaugsmi, veicinot kultūras dzīves attīstību
un rosinātu interesi par latviešu tautas tradīcijām un veicinātu latvisko
identitāti un reģionālo (Vidzemes)
piederību.
Projekta ietvaros plānots iegādā-

ties jaunus tautas tērpu komplektus
pašdarbības kolektīvam. Projekta
kopējās attiecināmās izmaksas ir
9525,32 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 8572,79 EUR jeb 90 %
no attiecināmajām izmaksām un
Valkas novada dome nodrošinās
līdzfinansējumu 952,53 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām. z

LAD apstiprina Valkas novada domes un biedrības
«Jauniešu klubs «Pēda»» projektu iesniegumus
Teksts: Toms Simtiņš, Valkas novada domes Attīstības un
projektu daļas Projektu vadītājs

V

alkas novada dome ir saņēmusi informāciju no Lauku
atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts «Tirgus laukuma un tradīciju
salas labiekārtošana» LEADER
programmā, kuru plānots īstenot
Kārķos.
Projekts tiks īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība «No Salacas līdz Rūjai».
Projekta mērķis ir veicināt kultūras, tūrisma, ekonomikas un mājražošanas attīstību Kārķu pagastā,
Valkas novadā un visā biedrības «No
Salacas līdz Rūjai» teritorijā. Projektu plānots īstenot līdz 2017.gada 30.
jūnijam.

Projekta ietvaros ir paredzēts labiekārtot
tirgus laukumu un tradīciju salu
Kārķos. Plānotajās aktivitātēs ietilpst
atjaunot publisko tualeti, sakārtot
pagasta centrālo laukumu, izveidojot atpūtas zonu un bruģētu celiņu
līdz publiskajai tualetei, labiekārtot
Tradīciju salu, izbūvējot 2 tiltiņus,
ugunskura vietu un soliņus. Sakārtojot centra laukumu, tiktu uzlabota
vide pircējiem un pārdevējiem, atrisināts tualešu jautājums masu pasākumos un izveidots ceļa sākums uz
Lustiņdruvas taku.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 45 771,88 EUR, tai skaitā
ELFLA finansējums ir 41 194,69 EUR
jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 4577,19 EUR jeb 10 %
no attiecināmajām izmaksām.
Arī biedrība «Jauniešu klubs «Pēda»» ir saņēmusi informāciju no

Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir
apstiprināts biedrības iesniegtais
projekts «Esi kustīgs un lustīgs Valkā» LEADER programmā.
Projekts tiks īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība «Lauku partnerība
ZIEMEĻGAUJA».
Projekts tiks īstenots no 2016.gada
26.septembra līdz 2017.gada 28.aprīlim. Projekta mērķis ir attīstīt un
pilnveidot fizisko aktivitāšu iespējas
brīvā dabā Valkas pilsētā visām vecuma grupām, radot jaunu vidi, kur
uzlabot fiziskās un garīgās veselības
stāvokli.
Projekta ietvaros paredzēts izvei-

dot āra trenažieru laukumu Valkas
pilsētā, Ausekļa ielā 9. Āra trenažiera laukums paredzēts dažādām vecuma un dažādas sagatavotības grupām, kā arī ar trenažieriem varēs
nodarbināt dažādas muskuļu grupas. Trenažieru laukums tiks noklāts
ar gumijotu virsmu, kas samazina
traumu risku kritiena gadījumā.
Laukumā paredzēti pieci dažādi trenažieri dažādām muskuļu grupām,
pievilkšanās stienis trīs dažādos
augstumos, līdztekas, divi soliņi un
neliels bērnu rotaļu laukums.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 16 422,12 EUR, tai skaitā
ELFLA finansējums ir 14 779,91 EUR
jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 1642,21 EUR
apmērā jeb 10 % no attiecināmajām
izmaksām. z
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Valkas novada domē

2016.gada 27.oktobrī

2016.gada 29. septembrī Valkas novada
domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Pagarināt ar V.B. 2013.gada 1.oktobrī noslēgto
neapdzīvojamo telpu Valkā, Rūjienas ielā 3E (telpu
Nr.206, 2.stāvs) nomas līguma termiņu līdz 2021.
gada 30.septembrim (ieskaitot).
• Atzīt šķūņus Austras ielā 10, Valkā, kadastra
apzīmējums 9401008017-6002 un šķūnim, kadastra apzīmē-jums 94010080176009 par vidi degradējušiem un bīstamiem. Atļaut tos nojaukt.
• Atbalstīt Valkas novadpētniecības muzeja
dalību Valgas / Valkas muzeju kopprojektā «Valgas / Valkas muzeju darbinieku sadarbība un
papildus apmācība».
• Atļaut slēgt Valkas pirmsskolas izglītības
iestādei «Pasaciņa» sadarbības līgumu ar SIA «DINAMO LAT», reģ. Nr. 40103817394, juridiskā
adrese Zvanu iela 13 – 1A, Rīga, LV-1048.
• Apstiprināt stipendiju skaitu un lielumu
2016./2017.mācību gadam:
II Stipendiju apjoms 2016./2017. mācību gadā
1. Mēneša stipendija EUR 15.
Skolēnu skaits

Stipendiju
skaits mēnesī

Izglītības iestāde

Ērģemes pamatskola
Kārķu pamatskola
Ozolu pamatskola
Vijciema pamatskola
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
(9.kl.)
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
(10. – 12.kl.)
Kopā

10
6
7
6
46

1
1
1
1
6

89

11

164

21

2. Teicamnieka stipendija:
2.1. 4. – 8.klašu skolēniem
EUR 35;
2.2. 9. – 12.klašu skolēniem
EUR 50.
3. Gada sasniegumu stipendija:
3.1. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts
olimpiādēs (ar atlasi pēc iepriekšējo posmu
rezultātiem):
1.vieta		 EUR 140;
2.vieta		 EUR 115;
3.vieta		 EUR 85;
atzinība		 EUR 40.
3.2. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu reģionālajās olimpiādēs un atklātajās valsts olimpiādēs (par vienu augstāko rezultātu):
1.vieta		 EUR 40;
2.vieta		 EUR 30;
3.vieta		 EUR 20;
atzinība		 EUR 15.
3.3. Profesionālās ievirzes programmu valsts konkursos, sacensībās (ar atlasi pēc iepriekšējo posmu
rezultātiem):
1.vieta		 EUR 70;
2.vieta		 EUR 55;
3.vieta		 EUR 40;
atzinība		 EUR 30.
3.4. Profesionālās ievirzes programmu reģionālajos konkursos, sacensībās (par vienu augstāko
rezultātu):
1.vieta		 EUR 35;
2.vieta		 EUR 30;
3.vieta		 EUR 25;
atzinība		 EUR 15.

3.5. Par izglītojamo individuālajiem sasniegumiem citos reģionālajos, valsts un starptautiskajos
konkursos, sacensībās (pārstāvētas vismaz trīs
valstis), Izglītības. kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļa lemj atsevišķi pēc izglītības iestāžu vadītāju iesniegumu saņemšanas un iepazīšanās ar
minēto pasākumu nolikumiem un rezultātiem.
• Apstiprināt 2016.gada 29.septembra noteikumus Nr.5 «Grozījumi Valkas novada domes 2011.
gada 29.septembra noteikumos Nr.6 «Par braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību vispārējās, pamata un vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem
Valkas novadā».
• Izslēgt no Valkas novada domes 2016.gada bilances Valkas novada Vijciema pagastā esošo ceļu
«Vijmeži – Kalmes».
• Noslēgt nomas līgumu ar SIA «Latvijas Mobilais Telefons» par nekustamo īpašumu Tālavas
ielā 67, Valkā (zemes gabals (kadastra Nr.9401 005
0524) 10 m2 platībā blakus ūdenstornim (kadastra
apzīmējums Nr.9401 005 0524 004) un šī ūdenstorņa
atsevišķas daļas tādā apjomā, kāds nepieciešams
antenu-fīderu sistēmas uzstādīšanai un ekspluatācijai) ar termiņu uz 12 gadiem, nosakot nomas
maksu 28,00 EUR bez PVN mēnesī.
• Noslēgt nomas līgumu ar SIA «Latvijas Mobilais Telefons» par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.9401 008 0379 Rūjienas ielā 5, Valkā (zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.9401 008 0379
daļa 10 m2 platībā blakus skurstenim, un daļa no
šī skursteņa (kadastra apzīmējums Nr.9401 008
0379 001)) tādā apjomā, kāds nepieciešams antenufīderu sistēmas uzstādīšanai un ekspluatācijai, ar
termiņu uz 12 gadiem, nosakot nomas maksu
28.00 EUR bez PVN mēnesī.
• Apstiprināt «Ērģemes viduslaiku pils attīstības stratēģiju» 2016. – 2022.gadam.
• Izstrādāt un iesniegt INTERREG Igaunijas –
Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.
– 2020. projekta iesniegumu «Valgas – Valkas
Dvīņu pilsētas centra attīstība» («Valga – Valka
Twin – Town Centre Development»).
• Atbalstīt INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. projekta iesniegumu «Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana» («Promotion of Cross-Border Labour Market Integration and Employment»).
• Atbalstīt INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. projekta iesniegumu «Zaļā dzelzceļa līnija – bijušo
šaursliežu dzelzceļa līniju atjaunošana, izmantojot to videi draudzīgā tūrisma maršrutā» («Green
Railway – Revitalization of former Narrow Gauge
Railway lines through environmentally responsible tourism route»).
• Piedalīties biedrības «Valkas sporta internāts.
dibināšanā.
• Apstiprināt Valkas novada domes izglītības
iestāžu tāmes savstarpējiem norēķiniem atbilstoši
Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 «Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem» bez valsts dotācijām.
• Apstiprināt Valkas novada domes Valkas
mākslas skolas 2016.gada viena izglītojamā izmaksas bez valsts dotācijām mēnesī norēķiniem

Par nekustamā īpašuma nodokli

Teksts: Daira Zalužinska, Valkas novada domes Nekustamā īpašuma nodokļa administratore
Valkas novada pašvaldība atgādina, ka
15.novembrī ir pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš šajā gadā.
Atgādinām, ka par maksājuma paziņojumā norādīto samaksas termiņu nokavēšanu,
pamatojoties uz likumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda – 0,05 procenti par katru
nokavēto dienu no laikā nenomaksātā pamatparāda.
Aicinām iedzīvotājus aktīvāk izmantot
portālus www.epakalpojumi.lv vai
www.latvija.lv, kas ir drošākais un ērtākais veids nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli.
Portālā www.epakalpojumi.lv nodokļa

maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija – lietotāji, kuri autorizējušies pakalpojumam, var iegūt informāciju par maksājamo nodokli un to apmaksāt, pieteikties maksāšanas paziņojuma
saņemšanai e-pastā, kas ir daudz ērtāk un
būtiski taupa resursus, kā arī pieteikties saņemt atgādinājumu e-pastā vai SMS veidā
par tuvojošos nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņu.
Daira Zalužinska, Valkas novada domes
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore, tālr. 64707479, 29237967. e-pasts: daira.
zaluzinska@valka.lv z

ar Valgas pašvaldību.
• Pārdot Valkas novada domei piederošās SIA
Enefit Power & Heat Valka (reģistrācijas Nr.
44103024234, juridiskā adrese – Rūjienas iela 5,
Valka, Valkas novads, LV – 4701) 35 571 kapitāla
daļu, kas kopā sastāda 9,9998% no pašu kapitāla,
saskaņā ar pārdošanas noteikumiem.
• Apstiprināt nomas objektam Valkā, Rīgas ielā
22, (trešajā stāvā, telpas numurs Nr.11., 12,1 m2
platībā) nosacīto nomas maksu mēnesī par 1 m2
EUR 1,40 bez PVN.
• Apstiprināt noteikumus Nr.6 «Par kārtību,
kādā nosaka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu ar latvāni invadētajās pašvaldībai piederošajās vai piekrītošajās, iznomātajās
zemes vienībās Valkas novadā».
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 «Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.24 «Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites
kārtību Valkas novadā»».
• Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Ērģemes pagastā, «Sterēļi», kadastra
numurs 9452 009 0004, kopējā platība 1,15 ha, kas
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
9452 009 0169, platība 1,15 ha, nosakot nekustamā
īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par
brīvu cenu.
• Atzīt, ka privatizācijas objekts dzīvoklis Nr.1,
«Māja 2», Sēļi, kas minēts 1993.gada 27.augusta
Vienošanās līgumā, sastāv no telpu grupām ar
kadastra apzīmējumiem 9488 010 0293 001 001,
platība 30,4 m2 un 9488 010 0293 003, platība 38,5
m 2.
• Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala
«Bērzezers 66», kadastra apzīmējums 9488 003
0221, platība 0,1675 ha, kas atrodas Valkas novada
Valkas pagastā, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu:
pārdošana par brīvu cenu.
• Izstrādāt un iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām» otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniegumu «Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju
Valkā».
• Pārdot par brīvu cenu Valkas novada domes
transportlīdzekļus:
– Vieglo automašīnu Opel Vectra Caravan, valsts
reģ. Nr. GD 2511, ražošanas gads – 1996.;
– Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo,
valsts reģ. Nr. DE 5740, ražošanas gads – 1998.;
– Vieglo automašīnu Mazda 323, valsts reģ. Nr.
5247, ražošanas gads – 2000.;
– Vieglo automašīnu Citreon Berlingo, valsts reģ.
Nr. EJ 7705, ražošanas gads – 2001.;
– Traktoru T40, valsts reģ. Nr. T2479LF, ražošanas
gads – 1984.;
– Traktoru T-150K ar buldozera iekārtu, valsts
reģ. Nr. T3047LB, ražošanas gads – 1987.;
– Pasažieru autobusu VOLVO B10B, 49 sēdvietas,
valsts reģ. Nr. HE 5315, ražošanas gads 1987. z

Valkas novada Pašvaldības
policija jaunās telpās

N

o 3.oktobra, Valkas novada Pašvaldības policija apmeklētājus pieņem jaunās telpās – Rīgas ielā 25, Valkā.
Iedzīvotāju ērtībai policijas
jaunās telpas atrodas ēkas pirmajā stāvā.
Pašvaldības policijas priekšniece Diāna Jūga apmeklētājus
pieņem pirmdienās no plkst.
10.00 – 12.00.
Nepieciešamības gadījumā
iedzīvotāji aicināti zvanīt 26370198 vai 26494874 (dežūrtālrunis). z

Valkas novada domē
SAISTOŠIE
2016.gada 25.augustā

Nr. 84 (10) 2016.gada 27.oktobrī

NOTEIKUMI

Valkā

Nr. 13

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.10, 6.§)

Grozījums Valkas novada domes 2014.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 «Par
materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm
ar bērniem»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
21.punktu, «Bērnu tiesību aizsardzības likums»» 1.
panta 16.punktu
Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 «Par materiālo
atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem»
šādu grozījumu:
Izteikt 2014.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 «Par materiālo atbalstu Valkas novada
ģimenēm ar bērniem» 1.2. punktu šādā redakcijā:
«1.2. Daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē
ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga
persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā
iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.»
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis
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Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.13 «Grozījums Valkas novada domes 2014.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 «Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar
bērniem»» paskaidrojuma raksts
Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra sais-tošajos noteikumos Nr.3
«Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem» daudzbērnu
ģimene ir definēta - Daudzbērnu ģimene – ģimene, kura aprūpē trīs vai
vairāk bērnus līdz 21 gada vecumam, tai skaitā, audžuģimenē ievietotus un
aizbildnībā esošus bērnus, ja bērns, sasniedzot pilngadību pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās
izglītības iestādē, kā arī studē augstskolā vai koledžā un nestrādā algotu darbu.
No 2016.gada 1.janvāra ir paplašināta daudzbērnu ģimenes definīcija Latvijas Republikas likumā «Bērnu tiesību aizsardzības likums» – daudzbērnu
ģimene — ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē
ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst
vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Likuma Pārejas noteikumu
30.punkts nosaka, ka, ja pašvaldības saistošajos noteikumos ir citāda daudzbērnu ģimenes definīcija nekā šā likuma 1.panta 16.punktā, tad piemērojama pašvaldības saistošajos noteikumos dotā de-finīcija, bet ne ilgāk kā līdz
2016.gada 31.decembrim.
Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīts grozījums 2014.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3 «Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem», atbilstoši Latvijas Republikas likumā «Bērnu tiesību aizsardzības likums» noteiktajam.
Saistošo noteikumu projekta
Saistošie noteikumi var palielināt pašvaldības budžeta izdevumus aptuiespējamā ietekme uz
veni par 3000 eiro kalendārajā gadā.
Pašreizējās situācijas raksturojums

pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekta
Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
iespējamā ietekme uz
teritorijā
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu projekSaistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
ta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultāciKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
jām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu
projektu

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu
vai to daļuValkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām.
Nomas līguma termiņš 5 gadi

Pilsēta/pagasts

Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums

Valka
Ērģemes pagasts

9401 008 0507
9452 003 0095

Celtnieks 5
Stabiņi

Ērģemes pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts

9452 007 0022
9488 003 0098
9488 003 0330

Valkas pagasts
Valkas pagasts
Valkas pagasts
Vijciema pagasts

9488 010 0084
9488 010 0079
9488 010 0081
9492 007 0137

Lībieši
Pedele
Bērzezers 135
Taigas
Ķiši
Mežvīni
Punkales

Lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes platība

Zemes gabala nomas maksa (gadā)

0,06
0,7942

1.5% no kad. vērtības
Ne mazāk kā 40 EUR/ha

3,9
0,3
0,06

Ne mazāk kā 40 EUR/ha
Ne mazāk kā 40 EUR/ha
1.5% no kad. vērtības, bet
ne mazāk kā 5 EUR
Ne mazāk kā 40 EUR/ha
Ne mazāk kā 40 EUR/ha
Ne mazāk kā 40 EUR/ha
Ne mazāk kā 40 EUR/ha

1,11
1,12
1,0
0,13

Prognozētā
nomas maksa EUR, bez
PVN 2016.g.
9,00
31,77
156,00
12,00
5,00
44,40
50,00
40,00
5,20

Ja mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Valkas Novada Vēstis» uz minēto zemes gabalu vai to daļu nomu pieteiksies vairākas
personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.
Iepazīties ar Nomas objektu un saņemt to izvietojumu shēmas var iepriekš sazinoties pa tālruni 64707499. z

LAD apstiprina biedrības «Atbalsts Valkas
ģimenēm» projekta iesniegumu
Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

B

iedrība «Atbalsts Valkas ģimenēm» ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par
to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts
«Bērnu rotaļu laukuma 5 – 12 gadu vecuma bērniem izveide» LEADER programmā. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība «Lauku partnerība
ZIEMEĻGAUJA».
Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.
Projekts tiks īstenots no 2016.gada 3.oktobra līdz

2017.gada 31.maijam. Projekta mērķis ir pilnveidot
brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem, labiekārtojot komfortablu, drošu, atraktīvu un
ergonomisku bērnu rotaļu laukumu Valkā, Ausekļa
ielā 44.
Projekta ietvaros plānots labiekārtot un papildināt
bērnu rotaļu laukumu, nodrošinot iespēju spēlēties
un aktīvi pavadīt brīvo laiku arī 5 – 12 gadu vecuma
bērniem. Projekta ietvaros plānots uzstādīt rotaļu
kompleksu bērniem no 5 līdz 12 gadu vecumam.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir
19 999,98 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir
17 999,98 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām
un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu
2000 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām. z
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Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēnu
dalība «Labo darbu nedēļā»

Teksts: Andriga Lozda, Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas direktores vietniece
audzināšanas darbā

L

aikā no 17. līdz 23.oktobrim
Latvijā notika «Labo darbu
nedēļa», šajā laikā allaž izskan
spēcīgāks aicinājums sniegt atbalstu
līdzcilvēkiem, dzīvniekiem vai sabiedrībai, kā arī vairot palīdzēšanas
kultūru Latvijā.
Arī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas klašu kolektīvi piedalījās «Labo
darbu nedēļā». Darbi, ko viņi paveica, lielā mērā ir iksezonas darbi
pavasara un rudens talku laiku. Taču
prieks par savas klases publicitāti
plašākā medijā, proti, http://labodarbunedela.palidzesim.lv/, ir liels
un kolektīvu vienojošs.
«No skolas blakus esošā meža līdz
pat Koklētājam, kā arī «Optimista»
trasē vācām mežā atstātos atkritumus. Palīdzējām sakopt Cimzes
kapu teritoriju – grābām nobirušās
lapas,» stāsta 4.c klases skolnieki un
audzinātāja Anda Kušķe.
«Labiekārtojam rotaļu istabu sākumskolas bērnu vajadzībām. Aicinājām un aicinām bērnu vecākus
ziedot rotaļlietas, spēles, grāmatas,
rakstāmpiederumus. Vizuāli noformēt, iekārtot, padarīt skaistu vidi,
kurā gribas darboties,» ar paveikto
dalās 9.c klase un au-dzinātāja Gita
Avote.

«Sakopām kapu
koplietošanas celiņus Cimzes kapos.
Sagrābām lapas, savācām atkritumus,»
ar prieku vēsta 8.a
un 8.c klašu skolēni
un audzinātājas Inese Kāposte un Guntra Gaidlazda.
Tie ir tikai daži no
paveiktajiem labajiem darbiem, kuros
piedalījās ģimnāzijas
skolēni. z

Darīt ar prieku!

Teksts un foto: Anda Kušķe, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
Informāciju tehnoloģiju speciāliste

klase – 635,8 kg zīļu!
Kopā tika savākti 2363 kg zīļu. Trīs labākās klases saņēma pārsteiguma
balvu – gardu kliņģeri. Medību kluba pārstāvji visu klašu audzinātājām
adarbībā ar medību klubu «Ezerkalni» no 12.septembra līdz pasniedza kliņģeri, sakot lielu paldies par atbalstu. Paldies gan bērniem,
6.oktobrim 1. – 4. klase veica labo darbu – vāca zīles meža iemītnie- gan vecākiem, gan klašu audzinātājām! z
kiem. Rezultāti – ļoti pozitīvi! 1.c klase – 294,7 kg, 4.a klase – 329 kg, bet 1.b

S
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Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
7. un 10. klašu skolēni – «iesvētīti»

Teksts un foto: Andriga Lozda, Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktores
vietniece audzināšanas darbā

19.

oktobra pēcpusdiena un
vakars Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā bija ļoti piepildīts un
spraigs, jo skolā notika 7. un 10.klašu
iesvētību vakars, kad tradicionāli
«jauniņajiem» notiek asprātības,
gudrības, veiklības, izveicības pārbaudījumi. Tā kā vienlaicīgi notika
7.klašu pasākums «Maģiskais autobuss» un 10.klašu – «Iesvētāmais»,
bija svarīgi, lai neviens nevienam
netraucētu, jo aktīva darbība notika
gan skolas ēkā, gan hallē, gan ap un
pie skolas.
8.klašu audzinātājas un skolēni jau
trīs nedēļas iepriekš gatavojās šim
pasākumam, jo vienmēr ir jāizdomā
vismazākā nianse, lai pasākums notiktu bez aizķeršanās. Tā arī izdevās,
bija ieguldīts pamatīgs laiks un
enerģija. Arī zvērestā, ko 8.klašu Stacijā «Sajūtu taka».
skolēni lika atkārtot septītajiem, izskanēja patiesi vērtīgas atziņas, piemēram, 7.klašu skolēniem jāciena un jāgodā visi
par viņiem vecāki cilvēki skolā, kā arī jāseko līdzi astoto aktivitātēm Instagram.
Stacijā «Valkas modes», kur 7.klašu skolēniem vajadzēja veidot sapņu
10.klašu skolēniem pasākums notika komandās, vairākās skolas un skolas skolas formas.
apkārtnes vietās bija jāizpilda uzdevumi, kas bija atjautības un veiklības kopsavilkums. Visvairāk emociju desmitie izdzīvoja stacijās «Ūdens un ola» un «Dzēriens ar
piedevu», jo vienpadsmitie bija ļoti izdomājuši, kā panākt, lai visi izpilda sīkākās
norādes.

Pieejams sociālās rehabilitācijas pakalpojums
personām, kuras ir vai varētu kļūt vardarbīgas

Teksts: Natālija Dubrovska, Valkas novada mes no grupas dalībniekiem bija ļoti
pozitīvas. Protams ne visi grupas daSociālā dienesta vadītāja

19.oktobra rītā visi 7.klašu skolēniem tika krāsotas sejas kā zaķēniem, jo
iesvētību tēma «Maģiskais autobuss» to pavisam noteikti atļāva. Kurš gan
nezina, ka autobusā kādreiz gadās «braukt par zaķi».

Paldies visām audzinātājām un aktīvajiem skolēniem par
iesvētību sagatavošanu un norisi!
Paldies «iesvētītajiem» un audzinātājiem par pozitīvu attieksmi
un veiktajiem uzdevumiem! z

18.30 - 20.30
(galda teniss,
novuss)
P.S. Laukums
brīvs no 19.30

18.30 - 20.30
(galda teniss, novuss,
Valgas grupa
basketbols)

Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

Trešdiena
Ceturtdiena

Otrdiena

SPORTA ZĀLES VAROŅU IELĀ 35 B
brīvā apmeklējuma grafiks no 2016. gada
1.oktobra līdz 2017.gada 30.aprīlim
Pirmdiena

lībnieki atnāca uz visām nodarbībām,
bet tie kuri bija motivēti mainīties, gatavi līdzdarboties un gūt jaunu pieredzi, saņēma profesionālu atbalstu.
Grupu darbā cilvēki var justies pilnīgi brīvi, viņus nepamāca un nenosoda, bet uzklausa un liek aizdomāties, motivē mainīties, lai novērstu
vai mazinātu turpmākus vardarbības riskus. Grupas nodarbība notiek
arī šogad.
Valkas novada sociālais dienests aicina cilvēkus, kuri apzinās, ka viņi ir
vai varētu kļūt vardarbīgi, spert pirmo soli, lai uzlabotu situāciju, un lūgt
palīdzību speciālistiem. Lai saņemtu
vardarbīgas uzvedības mazināšanas
pakalpojumu – grupu nodarbības vai
individuālas speciālista konsultācijas,
ir jāiesniedz iesniegums sociālajā
dienestā.
Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu var pieprasīt persona:
• pret kuru uzsākta administratīvā
pārkāpuma lietvedība par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas
saistīts ar vardarbību, vai kriminālprocess par noziedzīga nodarījuma
izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību
vai vardarbības piedraudējumu;
• par kuru valsts vai pašvaldības policijas, sociālā dienesta vai bāriņtiesas
rīcībā ir informācija, ka persona izturējusies vardarbīgi vai izteikusi draudus pielietot vardarbību;
• kura baidās, ka tā varētu izturēties
vardarbīgi, vai atzīst, ka ir veikusi
vardarbību.
Vairāk informācijas var saņemt pie
dienesta vadītājas – 29452453 vai
63725939. z

Apmeklējuma
laiks

N

o 2015.gada 1.janvāra valsts finansē sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus ne tikai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem,
vardarbībā cietušām pilngadīgām
personām, bet arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušām personām – vai nu individuālas speciālistu konsultācijas pēc īpaši
izstrādātas programmas, vai nodarbības grupās. Tās ir 16 nodarbības, kuras vada divi īpaši apmācīti vadītāji,
un šo pakalpojumu var saņemt gan
personas, kuras ir vardarbīgas pret
savu laulāto, vai partneri, gan arī vardarbīgi vecāki, gan arī personas, kuras baidās, ka varētu kļūt vardarbīgas.
Bieži vien ar vardarbību saprot tikai
fizisku vai seksuālu vardarbību, neiedomājoties, ka arī kliegšana, apsaukāšanās, pamešana novārtā, izsmiešana
ir vardarbība. Vardarbība var izpausties arī kā vardarbīga kontrole/vajāšana, vecāku nolaidība, un arvien aktuālāka kļūst problēma par jauniem
vardarbības veidiem, kas saistīti ar informācijas tehnoloģijām. Vardarbība
ir fiziska vai garīga cilvēka aizskaršana. Tās rezultātā cilvēks var iegūt
gan fiziskas, gan garīgas traumas.
Vardarbība var izpausties dažādi –
gan fiziski, gan garīgi, vardarbībai ir
dažādi veidi: vardarbība ģimenē, vardarbība vienaudžu starpā, emocionāla
vardarbība, seksuāla vardarbība utt.
Vardarbība var būt vērsta gan pret
bērnu, gan pieaugušo.
Valkas novada sociālais dienests
2015.gadā organizēja grupas nodarbību vardarbīgas uzvedības mazināšanai, kuru vadīja psihologs Dace un
sociālais darbinieks Arnita. Atsauks-

Volejbols
12.00 - 15.00
(Volejbols galda
teniss, novuss)

Galda tenisu spēlē ar savu bumbiņu un raketi.
Ieejas maksa – bērniem līdz 18 gadiem 0,40 centi, pieaugušajiem
0,70 centi.
Valkas pagasta iedzīvotājiem pirmdienās iespēja sportot Valkas novada BJSS sporta zālē, Varoņu ielā - 35b, iepriekš sazinoties ar Valkas
pagasta sporta organizatoru Ati Empeli - mob. tel. 29878782. z
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Aicina apmeklēt izstādi «Izdots Jāņa Rauskas apgādniecībā Valkā»

Teksts: Jana Čākure, Valkas novada
Centrālās bibliotēkas galvenā
bibliotekāre

27.

novembrī aprit 110 gadi, kopš
grāmatu izdevējs, tirgotājs
un iesējējs Jānis Rauska (1873. – 1967.)
Valkā nodibināja savu uzņēmumu,

kas vēlāk izveidojās par veiksmīgu
grāmatu izdevniecību. Apgāds savā
darbības laikā izdevis 82 grāmatas 268
tūkstošos eksemplāru, galvenokārt
daiļliteratūru. Valkas bibliotēkas krājumā ir tikai 11 Jāņa Rauskas apgādā
izdotās grāmatas.
No 4.novembra līdz 30.decembrim

bibliotēkas novadpētniecības stendā
paredzēta Jānim Rauskam un viņa
darbībai veltīta izstāde. Tajā būs apskatāmas grāmatas arī no Valkas novadpētniecības muzeja krājuma. Lai
izstāde vēl pilnīgāk atklātu Jāņa Rauskas devumu grāmatniecības jomā, aicinām valcēniešus pārlūkot savus grā-

matplauktus un, ja tur atrodas kāda
sena Valkā izdota grāmata, lūdzam to
uz laiku nodot apskatei izstādē. Protams, priecāsimies, ja kādu no šiem
izdevumiem saņemsim kā dāvinājumu bibliotēkas novadpētniecības krājumam. z

Mazajiem valcēniešiem piedāvā izrādi «Tiks un Taks»
Teksts: Līga Šnuka, Valkas pilsētas kultūras nama
Kultūras pasākumu organizatore

V

alkas pilsētas kultūras namā 6.novembrī
plkst. 12.00 Latvijas Mazais Teātris no Rīgas
skatītājiem piedāvās jaunu izrādi bērniem «TIKS un
TAKS».
Izrādes apraksts: «Kādā jaukā vasaras rītā pamodušies, divi nebēdnīgie vāverēni Tiks un Taks nolemj izjokot veco pīļu tēvu Pēku. Viss būtu jauki, ja

pīļu tēvs Pēks neizrādītos gudrāks un apķērīgāks
par mazajiem nebēdņiem. Iekrituši pašu izliktajās
lamatās, Tiks un Taks saprot, ka darīt nedarbus nemaz nav tik labi. Paklausījuši pīļu tēva padomam,
mazie vāverēni nolemj kļūt par cirka māksliniekiem. Domāts, darīts – Tiks un Taks uzsāk rūpīgus
treniņus, lai izveidotu paši savu «Meža cirku». Kā
mazajiem vāverēniem veiksies, kādus trikus viņi sagatavos saviem skatītājiem, par to visu uzzināsim
izrādē.

Ar Mārtiņdienas tirgu atklās jauno
Valkas tirgus vietu
Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

12.

novembrī plkst. 9.30 ar Mārtiņdienas
tirgu atklās jauno Valkas tirgus vietu
Raiņa ielā 3B. Tirgotājus un pircējus sagaidīs
labiekārtotas un labi apgaismotas tirgošanās
vietas. Kādreizējā pienotavas ēka ir ieguvusi
pilnīgi jaunu veidolu, arī bojātais piebraucamais ceļš nu ir asfaltēts. Savas preces tirgotāji
varēs pārdod gan atvēlētajā vietā zem nojumes,
gan paviljonā.
Uz Mārtiņdienas andeli īpaši gaidīti mājražotāji un amatnieki ar pašu ražoto produkciju:

ar gaļas, zivju, medus, mājas vīnu, maizes, piena produktiem, našķiem un citiem gardumiem,
kā arī ar dažādiem koka, metāla, ādas, māla un
citu materiālu izstrādājumiem.
Pieteikties līdz 10.novembrim pie kooperācijas speciālistes Sniedzes Ragžes pa telefonu
26488684 vai e-pastu: sniedzerazge@inbox.lv,
vai pie tirgus pārzines Viktorijas Putnas, telefons: 27887955.
Ikdienā tirgus darbosies no otrdienas līdz
sestdienai no plkst. 8.00 – 16.00, pirmdienās un
svētdienās – brīvs.
Uz tikšanos
Mārtiņdienas tirgū! z

Izrādi, vienā dāļā bez starpbrīža (apm. 50 min),
iesakām skatītājiem no 3 līdz 10 gadu vecumam. Pedagogiem, audzinātājiem, auklītēm, kas pavada
skatītāju grupu lielāku par 10 personām ieeja bez
maksas.
Biļešu cena 4 un 5 eiro. Biļetes nopērkamas Valkas pilsētas kultūras nama kasē un www.bilesuparadize.lv z

Kultūras dzīvē
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Drīzumā Valkas novada Teātru diena
Teksts: Līga Lāne, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
Masu pasākumu organizatore

S

estdien, 5.novembrī Valkas pilsētas kultūras namā notiks novada
amatierteātru diena – skate.
Iestudējumu skates mērķis ir saglabāt un pilnveidot amatierteātru
tradīciju un darbību novadā, izvērtēt amatierteātru iestudējumu kvalitāti atbilstoši Latvijas amatierteātru iestudējumu skates «Gada izrāde
2016» nolikumam. Amatierteātrus vērtēs režisori Inese Mičule un Arnis Ozols.
Žūrija amatierteātra iestudējumu vērtēs pēc vairākiem kritērijiem –
literārā materiāla izvēles atbilstība, režisora darbs, aktieru darbs, scenogrāfija/vizuālais noformējums, kā arī izrādes koptēls. z

Izsludina literāro konkursu
bērniem un jauniešiem
«Doma izgaismo vārdu»
Teksts: Zane Brūvere, Valkas novada literārās apvienības vadītāja

V

alkas novada literārā apvienība sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu un Valkas novada domi jau trešo gadu izsludina literāro
konkursu «Doma izgaismo vārdu» bērniem un jauniešiem.
Konkursa mērķis ir radīt bērniem un jauniešiem dziļāku interesi par
Latvijas literātiem un literatūru, atklāt jaunus talantus, veicināt radošās
domas attīstību, kā arī rosināt vēlēšanos un dot iespēju izpausties
literārajās aktivitātēs.
Konkursā aicināti piedalīties bērni un jaunieši no visas Latvijas
vecumā no 10 līdz 18 gadiem. Darbi jāiesūta līdz 2.decembrim.
Konkursam katrs autors var iesūtīt darbus dzejā (aptuveni 100 dzejas
rindas) vai prozā (ap 10 – 15 lpp.) elektroniski uz e-pastu literara.
apvieniba@valka.lv, norādot vārdu, uzvārdu, personas koda pirmo
daļu, adresi, telefona numuru un e-pastu.
Dalībniekus vērtēs divās vecuma grupās: no 10 līdz 14 un no 15 līdz
18 gadiem. Konkursa darbi tiek vērtēti aizklāti, neatklājot vērtētājiem
autoru vārdus. Darbus vērtē žūrija piecu cilvēku sastāvā. Darbu
izvērtēšana un rezultātu paziņošana notiks līdz 16. decembrim.
Konkursa balvu fonds – trīs godalgas katrā vecumā grupā un galvenā
balva – 100 eiro – vienam no sešiem nominētajiem autoriem. Par
apbalvošanas pasākumu informācija sekos. z

Apskatāma izstāde par
mediķiem kara laikā

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

N

o 7.novembra līdz 30.decembrim Valkas novadpētniecības muzejā būs apskatāma izstāde «Latviešu mediķi 1.
pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās».
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja izstādes «Latviešu
mediķi 1.pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās» mērķis ir godināt ārstu un citu medicīnas darbinieku darbību un viņu ieguldījumu Latvijas Valsts Neatkarības
dibināšanā.
Izstāde vēsta par latviešu medicīnas darbiniekiem – ārstiem, žēlsirdīgajām
māsām un citiem, kuri atradās Latviešu strēlnieku bataljonos un Latviešu lazaretēs 1.pasaules karā un Latvijas Armijas sanitārā dienesta struktūrā. Izstādes autors Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja galvenais speciālists
Mārtiņš Vesperis atspoguļojis viņu darba apstākļus un rezultātus.
Viens no svarīgākajiem ārsta uzdevumiem bija, ir un būs palīdzēt līdzcilvēkiem, tostarp glābt viņu dzīvības. Viena no vietām, kur tiešā veidā ārsti glābj
cietušos, ir karalauks. Vispostošākās kaujas cilvēces vēsturē bija 1.pasaules
kara laikā, kur vienas kaujas laikā tika nogalināti vairāki 10 tūkstoši un ievainoti vai sakropļoti tika daudz vairāk karavīru. Tieši ārsti un citi medicīnas
darbinieki – feldšeri, sanitāri, farmaceiti, žēlsirdīgas māsas – bija tie, kas kaujas spelgonī un pēc tās uzņēmās smago darbu glābt cilvēku dzīvības.
Izstāde papildināta ar Valkas novadpētniecības muzeja krājumu.
Ieejas maksa: 0,75 €; pensionāriem, studentiem, skolēniem 0,30.
Izstāde atvērta: pirmdienās – piektdienās plkst. 10.00 – 17.00;
sestdienās plkst. 10.00 – 16.00;
17.novembrī plkst. 10.00 – 16.00;
18.novembrī plkst. 10.00 – 15.00. Ieeja visiem bez maksas! z
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Dziedi māmiņ «Aijā žūžū»,
Visu mūžu Tavs es būšu!
Lāča bērns, kam ogas lasīs,
Lāča bērns, kas medu prasīs!

Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā

Valkas pilsēta

Irina Semjonova 01.11., Astrīda
Kalniņa 02.11., Ināra Siliņa 05.11.,
Ilga Ābola 05.11., Vladimirs Volohs
05.11., Imants Pāvulsons 05.11., Vilis Teteris 05.11., Viktors Uškovs
07.11., Mārīte Ozola 07.11., Vita Mikāne 07.11., Nina Smirnova 09.11.,
Gunta Saveļjeva 10.11., Ēvalds Bratka 10.11., Genadijs Viņņiks 11.11.,
Inese Gaile 11.11., Sandra Balkāja
11.11., Jekaterina Bravceva 12.11.,
Valentīns Smilga 12.11., Māra Zariņa 12.11., Jānis Mazura 13.11., Veronika Šišova 15.11., Zenta Kalniņa
18.11., Antonina Glebova 19.11., Iveta
Gordova 19.11., Ivars Cērpa 21.11.,
Monta Sausā 22.11., Jānis Kasvands
22.11., Vineta Ķēbere 23.11., Feliks
Luguzs 23.11., Zigrīda Freiberga
25.11., Sergejs Krutins 25.11., Valerijs Gromovs 26.11., Vallija Gabrāne 26.11., Staņislava Krūskope 27.11.,
Astra Aleksandrova 29.11., Aldis
Saulgriezis 29.11., Andris Zālītis
30.11., Vilnis Zomerovskis 30.11.,
Ruta Hommika 30.11., Broņislava
Mazurkeviča 30.11.

Ērģemes pagasts

Irēna Luca 01.11., Valdis Kaņeps
16.11., Uga Feldmanis 20.11., Andis
Rudītis 25.11., Arturs Tučs 26.11.,
Lilija Mazjarkina 29.11., Aivars
Kuplis 30.11.

Kārķu pagasts

Agrita Jegorova 17.11.

Valkas pagasts

Dzintra Pāže 22.11., Nikolajs Maslobojevs 25.11., Vladimirs Viņņiks
14.11.

Vijciema pagasts

Alberts Pružinskis 07.11., Beatrise
Balode 07.11.

no 16.09.2016. līdz 15.10.2016.
reģistrēti
13 bērni: 7 meitenītes – Paula,
Emīlija, Elija, Emīlija, Stefānija,
Paula, Patrīcija Paula un 6 zēni
– Andris, Roberts, Niks, Dāvis,
Kristiāns, Daniels.

Sveicam ģimenes ar dzīvē

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma.....
(Ā.Elksne)

Aizvadīti mūžībā
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 16.09.2016. līdz 15.10.2016.
7 mirušie – Bērtiņa Ārija (1925.),
Gudrinika Helēna (1932.), Jakovļevs
Vladimirs (1950.), Sproģe Spodra (1925.),
Sudārs Edgars (1938.), Utkins Aleksandrs
(1937.), Zobena Līga (1932.).

nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Medicīniskā komisija novembrī

Teksts: Benita Brila, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
«Vidzemes slimnīca» Sabiedrisko attiecību speciāliste

M

edicīniskā komisija
Vidzemes slimnīcas
poliklīnikā Valkā strādās
piektdien, 4.novembrī no
plkst. 9.00 līdz 12.00. Būs
pieejams ķirurgs, neirologs,
oftalmologs (acu ārsts), otolaringologs (ausu-kakla-deguna ārsts), narkologs un
arodslimību ārsts. Varēs

Valkā, Lugažu
laukumā piestās
Bērnu veselības
autobuss

11.

V

idzemes slimnīcas poliklīnikā Valkā trešdien, 16.novembrī, pacientus pieņems endokrinoloģe Baiba Jēgere, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Inese Gaiķe un ķirurgs Andrejs Blumbergs.
Pieteikšanās – poliklīnikas reģistratūrā Valkā, tālr.
64722307. z

Mobilais mamogrāfs novembrī

Teksts: Jolanta Selezņeva, SIA Veselības centrs 4 Mobilo
mamogrāfu projekta pacientu koordinatore

ievietes tiek aicinātas
veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai
- Veselības Centrs 4 mobilajā
mamogrāfā, kas ieradīsies
21.novembrī pie Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas, Raiņa
ielā 28a.
Uz mamogrāfa pārbaudi
izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!
• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli
no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga prog-

Valkas novada dome

veikt elektrokardiogrammas
un rentgena izmeklējumus,
kā arī nodot analīzes.
Klientu ērtībām komisijas
laikā būs iespējams izdarīt Teksts: Edīte Balode, Valkas novada domes
arī audiometrijas un spiro- sabiedrības veselības organizatore
grāfijas izmeklējumus.
novembrī Valkā, Lugažu lauPieteikšanās – poliklīnikas
reģistratūrā
Valkā,
tālr.
kumā, pretī Kultūras namam
64722307. z
piestās Bērnu veselības autobuss. Bēr-

Izbraukuma speciālisti novembrī

S

11

rammas ietvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2
gadus kopš iesūtīšanas datuma).
• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar
Nacionālo veselības dienestu
– PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655
(lūgums iepriekš sagatavot
personas kodu). z

Zvārtavas pagasts

Dzintars Gulbis 9.11., Zenta Celmiņa 17.11.

niem šajā dienā būs pieejami divi Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS)
speciālisti – okulists (acu ārsts) un alergologs.
Vizīte pie speciālistiem ir bez maksas,
bez nosūtījuma, tikai ar iepriekšēju pierakstu. Pierakstīties var, zvanot uz mobilo tālruni 28644365 Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatorei
Edītei Balodei.
Nākot pie speciālista, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, vēlams līdzi ņemt arī informāciju par līdz šim
veiktajiem izmeklējumiem un speciālistu apmeklējumiem (ja tāda ir). Šī informācija palīdzēs BKUS speciālistiem
veikt savu darbu ātrāk un labāk.
Lai nodrošināti sekmīgu bērnu veselības aprūpi arī turpmāk, Edīte Balode
aicina vecākus pēc vizītes pie speciālista informēt savu bērnu ģimenes ārstus
par vizītes rezultātiem. Tieši vietējie ģimenes ārsti ir tie, kuri paliks ar pacientu un vadīs tālāk viņa atveseļošanās
procesu.
Plašāka informācija par Bērnu veselības autobusa programmas īstenotājiem
«RMHC Latvija» pieejama mājaslapā:
http://rmhc-latvia.lv z

Valkas novada dome

Aicinājums

Valkas-Lugažu evaņģēliski luteriskā draudze turpinās pieaugušo
sagatavošanu Kristībai un iesvētībām. Svētdienās pēc dievkalpojuma. Draudzes namā Rīgas ielā 14.
Macītājs Gints Polis.

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

Sveicam arī visus
pārējos jubilārus!

«Valkas 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

Materiālus apkopoja:

Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Aksana Markoviča. tālr. 26444002
e-pasts: aksana.markovica@valka.lv
Par skaitļu un faktu pareizību
atbild raksta autori.

Iespiests tipogrāfijā

«LATGALES DRUKA
Datorgrafika: Mākslinieku un
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka»
Reģ. nr. 40008089643
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Valkas novadā

a
ValCenkastrānolavjāadbib
liotēkā

sētas kultūras
Valnakmasa pilpasākumi

• 4., 11., 25.novembrī plkst. 18.00
mazajā zālē lekciju cikls «Dzīves jēgas meklējumi» (lekcijas vadīs fizioterapeits M.Mezītis, Mg. theol. V.Zilgalvis, Mg. theol. A.Zēmele).
• 5.novembrī plkst. 10.00 lielajā
zālē Valkas novada amatierteātru
diena. Ieejas maksa uz katru izrādi
0,50 eiro.
• 6.novembrī plkst. 12.00 lielajā
zālē izrāde bērniem «Tiks un Taks».
Biļešu cena 4 un 5 eiro.
• 11.novembrī Lāčplēša dienas pasākums «Dziesma par Latviju – paaudzēs ieausta sirds»:
plkst. 17.30 Svētbrīdis Lugažu ev.
lut. baznīcā;
plkst. 18.00 Lāpu gājiens uz Lugažu laukumu;
plkst. 18.10 Lielizmēra Latvijas karoga pacelšana Lugažu laukumā;
plkst. 18.30 Lāpu gājiens uz Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo Ziemeļvidzemes karavīru Brāļu kapiem;
plkst. 18.50 Atceres brīdis Brāļu
kapos.
• 12.novembrī ultramaratons «Neiespējamais skrējiens».
• 18.novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas pasākums
«Paši skaistākie vārdi»:
plkst. 16.00 Gaismas zīmes tapšana no līdz atnestām svecēm Lugažu laukumā;
plkst. 16.30 Svētku tosts ar Valkas
novada domes vadītājiem;
plkst. 17.00 Svinīgais pasākums;
plkst. 19.00 Balle kopā ar grupu
«Dakota».
• 20.novembrī plkst. 17.00 lielajā
zālē koncerts «Black Cello Sabath»
(Melo-M (Latvija) un C-Jam (Igaunija)).
• 25.novembrī plkst. 18.00 lielajā
zālē Viestura Kairiša mākslas filma
«Melānijas hronika». Biļetes cena 2
eiro, skolēniem un pensionāriem 1
eiro.

Ē

rģemes pagastā

• 11.novembrī plkst. 19.00 Ražas
balle Turnas tautas namā.
• 26.novembrī plkst. 18.00 Galda
spēļu čempionāta 2.kārta Turnas
tautas namā.

Lugažu muižā

• 12.novembrī – Valkas pagasta
amatierteātra «RŪDIS» 5 gadu jubilejas pasākums.
• 25.novembrī spēļu vakara ietvaros – ZOLE.

Novadpētniecības stendā:
•No 4. novembra līdz 30.decembrim – izstāde «Izdots Jāņa Rauskas
apgādniecībā Valkā».
Pieaugušo lasītāju
apkalpošanas nodaļā:
• No 1. līdz 12.novembrim – izstāde «Cilvēcības kods pārmaiņu laikos»: rakstniecei Dainai Avotiņai 90.
• No 1. Līdz 30.novembrim – izstāde «Papīra maģija»: rokdarbu izstāde, limbažnieces Oļesjas Jefimovas
no papīra pītie darbi.
• No 1. novembra līdz 10.decembrim – izstāde «Tatru kalnu savdabīgais šarms».
• No 21. līdz 24.novembrim – jauno grāmatu dienas. Jauno grāmatu
izsniegšana 25.novembrī.
Bērnu literatūras nodaļā:
• No 4. līdz 21.novembrim izstāde
«Lai tev vienmēr gaita droša, Kad
pa tēvu zemi ej».
• No 7. līdz 10.novembrim sākot
no plkst. 15.00 Bērnu literatūras nodaļas apmeklētājus aicinām uz sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanu.
• No 14. līdz 20.novembrim Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Tēma
– «Nākotne Ziemeļvalstīs».
• 19.novembrī Bērnu rīts pirmsskolas un sākumskolas bērniem.
• 25.novembrī plkst. 16.00 pirmā
tikšanās «Katru gad’ no jauna» – radošās darbnīcas Adventes laikā.  

novadpētniecības
Valkas
muzejā

• Līdz 29.oktobrim – izstāde «Padomju laika sadzīves priekšmeti».
No 7.novembra līdz 30.decembrim
– P.Stradiņa Medicīnas vēstures
muzeja izstāde – Latviešu mediķi 1.
pasaules karā un Latvijas Brīvības
cīņās».
Ieejas maksa: 0,75 €; pensionāriem, studentiem, skolēniem 0,30 €;
Valkas novada skolēniem ieeja bez
maksas.
Muzeja darba laiks: pirmdienās
– piektdienās plkst. 10.00 – 17.00;
sestdienās plkst. 10.00 – 16.00
Valkas novadpētniecības muzeja
darba laiks Valsts svētkos:
17. 11. 2016. – plkst. 10.00 – 16.00
18. 11. 2016. – plkst. 10.00 – 15.00.

Kārķu pagastā

• 8.novembrī – brauciens uz Cēsīm
– izstāde «Latviskās dvēseles raksti»
izstāžu namā, Cēsu koncertzāle,
Bērnu zinātnes centrs.
• 11.novembrī – Lāčplēša dienai
veltīts skrējiens.
• 17. novembrī plkst. 19.00 – koncerts «Mana zeme – mana dziesma».
Piedalās:
* Kārķu pamatskolas skolēni;
* Kārķu tautas nama pašdarbnieki;
* Muzicējošā Vītolu ģimene no Madonas novada Liezēres pagasta;
plkst. 22.00 – balle, spēlē grupa
«Vilx».
• 27.novembrī plkst. 11.00 – pasākums dziedātājas Aijas Rimšas piemiņai:
* Aijas dziesmas kārķēniešu izpildījumā;
* dokumentālā filma «Īsamirdzi
zvaigznem leidza» (Iemirdzies
zvaigznēm līdzi).»
• Tautas nama kamīnzālē – Irēnas
Lejnieces akvareļu izstāde «Mana
klusā daba» tikšanās ar darbu autori
– 5.novembrī plkst. 13.00.
• Gatavojamies Ziemassvētku tirdziņam 10.decembrī!

Sāksies Rīgas ielas
rekonstrukcija

Teksts un foto: Aksana Markoviča,
Valkas novada domes Sabiedrisko
attiecību speciāliste

5.

oktobrī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis parakstīja līgumu
ar SIA «RERE Vide» par Rīgas ielas
rekonstrukciju. Kopējā līguma summa ir 1 796 279,89 EUR.
Pilnībā tiks rekonstruēts ielas
posms no rotācijas apļa līdz pagriezienam uz Valsts sociālās aprūpes
centru Valkas filiāli, kā arī izbūvēs
apgaismotu ietvi.
Šis ielas posms reizē ir arī Eiropas
nozīmes transporta koridora A3 Rīga-Tartu-Pēterburga posms un bija
ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Lielākā
darbu daļa tiks veikta par valsts bu-

Vijciema pagastā

• 11.novembrī plkst. 12.00 pulcēšanās Lāčplēša dienai veltītajam gājienam pie Vijciema pamatskolas,
piemiņas brīdis Vijciema kapos.
• 17.novembrī plkst. 18.00 Vijciema tautas namā Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltīts
svinīgais pasākums. Koncerts «Mūzika Latvijai», piedalās J.Cimzes
Valkas Mūzikas skolas audzēkņi.
Valkas Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde.
• 19.novembrī plkst. 22.00 Vijciema tautas namā balle, ielūdz «Apvedceļa» solists Jānis Krūmiņš un
DJ Gunchs.
• 25.novembrī plkst. 19.15 Vijciema tautas namā Raimonda Paula
zelta dziesmu koncerts «Mēs tikāmies martā». Piedalās radošā apvienība «Noskaņa», kā arī vokālie ansambļi no Blomes un Mārsnēniem.

džeta līdzekļiem. Ieguvēji būs gan
visi autobraucēji, gan vietējie iedzīvotāji, jo uzlabosies gan drošība, gan
nebūs jālauž savas automašīnas, gan
spožāks kļūs pilsētas tēls.
«Esam vienojušies ar būvniekiem,
ka šogad darbus pamatā veiks, netraucējot satiksmi. Beidzoties ziemai, rekonstrukcija ritēs maksimāli
ātri, lai līdz rudenim visi darbi būtu
pabeigti. Skaidrs, ka pie tik dzīvas
satiksmes, ilgāki darbi būtu ļoti
traucējoši. Ir patiess gandarījums, ka
šai rekonstrukcijai izdevās piesaistīt valsts budžeta līdzekļus, jo tikai
pašvaldības spēkiem tas nebūtu iespējams,» uzsver Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis. z

Zvārtavas pagastā

• No 1.novembra līdz 28.novembrim Zvārtavas pagasta bibliotēkā,
Elgas Rācenes porcelāna figūriņu
izstāde.
• 11.novembrī plkst. 18.00 Lāpu
gājiens uz Aumeisteru kapiem.
• No 31.oktobra līdz 7.novembrim
Zvārtavas pagasta bibliotēkā, literārā izstāde rakstniecei Dainai Avotiņai 90.
• No 2.novembra līdz 14.novembrim Zvārtavas pagasta bibliotēkā,
informatīvo materiālu izstāde «Mārtiņdienu gaidot».
• 19.novembrī plkst. 19.00 Mierkalna tautas namā, LR proklamēšanas 98.gadadienas svinības. Vakara
otrajā daļā balle. z

