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ar aizvadīto gadu Ērģemes un Kārķu pagastos –
Pēteris Pētersons.
Jaunais gads Ērģemes pagastā atnācis ar pārmaiņām. Pagastu tagad
vada enerģiskais Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons.
Aicināju viņu uz interviju, lai apjautātos, kā viņš pats jūtas jaunajā
amatā, un kā aizvadīts gads abos pagastos.

N

umura
ievadsleja

Varam teikt – te iedzīvotāji rūpējas,
lai veselā miesā būtu vesels gars!

veiciens februāra izskaņā!
Tā ir sanācis, ka pēc garāka
atvaļinājuma esmu atgriezusies, lai
veidotu Valkas Novada Vēstu 100.
numuru. Ir tāds prieks to darīt!
Jo īpaši tāpēc, ka šogad simtgadi svin
arī Latvijas Republika.
Atzīmējot 100. jubilejas numura
iznākšanu, pārlapoju visus novada
vēstu numurus, kas iznākuši līdz
šim.
Es varu teikt – mums ir pamats
būt lepniem, jo Valkas novada
dzīvi veido ļoti uzņēmīgi, strādīgi
un radoši cilvēki. Katrā pagastā ir
vareni saimnieki un saimnieces –
mūsu novada patrioti, kuri ilggadēji
attīsta savas saimniecības un nodod
savas zināšanas tālāk. Dienā, kad
piecus gadus svinēs jau par tradīciju
kļuvusī Lauku diena, apbalvojumus
saņems mūsu lauksaimnieki un
sakoptāko īpašumu saimnieki.
Prieks, ka mūsu novada dzīve nestāv
uz vietas – šajā numurā ieskatīsimies
kā gads aizritējis mūsu pagastos.
Šajā numurā uz interviju aicināju
nu jau divu pagastu pārvaldnieku,
uzņēmīgo Pēteri Pētersonu, par kuru
atzinīgus vārdus jau dzirdu ārpus
novada robežām. Tas priecē.
Būsim godīgi – Valkas novads
iepriekšējā gada un Latvijas
simtgades kontekstā ir izskanējis
visā Latvijā. Te ir vieta, kur sākas
Latvija, kur agrāk cilvēki pulcējās,
lai liktu pamatus valstij. Arī šobrīd
jāapzinās, ka esam gana stipri, lai
savu likteni veidotu paši. Ņemot
vērā unikālo ģeogrāfisko stāvokli,
mums ir vairāk iespēju nekā citiem
novadiem. Izmantosim to!
Lai laimīgs mums valsts simtgades
gads! Šoreiz gribas iedvesmu smelties
no mūsu sportistiem, kuri Latvijas
vārdu nes pasaulē – ja viņi savā
jomā var iegūt pirmo vietu, mēs ari
varam! Katrs darbs ir vienādi svarīgs
un nozīmīgs, to nedrīkstam aizmirst.

Mums viss izdosies!

Zane Brūvere - Kvēpa

Vai esi jau iejuties Ērģemes pagasta vadītāja amatā?
Pagastos risināmo jautājumu loks ir
līdzīgs. 23.februārī sasaucām iedzīvotāju sapulci, lai izzinātu iedzīvotāju
domas un aktuālās vajadzības. Kopā
ar domes vadību esam apzinājuši tās
lietas, ko pārskatāmā nākotnē centīsimies sakārtot. Pagasts iegādāsies pilnīgi jaunu 24 vietu mikroautobusu,
kas ļaus gan ietaupīt degvielu, gan izdevumus par tehnisko remontu. Jaunajā mācību gadā skolēniem būs ērts,
moderns autobuss, ar ko mērot ceļu uz
skolu. Tas ieekonomēs novada domes
ikdienas tēriņus.
Otra lieta, pie kuras strādājam, ir
katlu mājas rekonstrukcijas projekts.
Ideja ir – kā kurināmo izmantosim
granulas ar rezerves malkas katlu,
īpaši aukstajam laikam vai gadījumā,
ja notiek avārija. Skaidrs, ka pie šī brīža noslodzes, kad ikdienas kurināšanu veic četri darbinieki un vēl tikpat ir
iesaistīti malkas sagatavošanā, tas ir
neefektīvs process.
Ceram arī, ka pēc rekonstrukcijas
tas ļaus strauji necelt apkures tarifu.
Salīdzinot ar 2017.gadu, kad malkas
izmaksas bija 17 EUR/m3, bet šobrīd
tās ir jau 27 EUR m3, un gan atalgojums, gan elektroenerģijas cena tikpat
strauji pieaug – ir skaidrs, ka tarifs nesedz reālās izmaksas.
Domājām arī ko iesākt ar ģimenes
atbalsta centra «Saulīte» telpām pēc
valsts deinstitucionalizācijas projekta
īstenošanas, kad centrs turpmāk būs
ģimenes tipa savrupmāja Valkā. Ideja
ir, ka šajās telpās varētu koncentrēt
vienuviet pagasta pārvaldi, bāriņtiesu, pastu, bibliotēku un pārējās iestādes.
Izbraukājot pagastu, nācies secināt,
ka pašvaldības ceļi ikdienā ir uzturēti,
bet daudzviet ceļa nodalījuma joslā ir
izveidojies apaugums. Lai ceļš kalpotu, grāvjiem jābūt sausiem un koptiem,
tādēļ iedzīvotāji – esiet tik laipni un
sev piegulošā zemē veiciet koku un
krūmu izciršanu ceļa malās! Es ceru,
ka domes vadība nākamajos gados uzklausīs mūsu vajadzības, un mēs tiksim arī pie atbilstošas tehnikas grāvju
malu izpļaušanai.
Otra lieta, kas krīt acīs – iebraucot
Ērģemē diennakts tumšajā laikā gan-

drīz nav izgaismotu posmu, ceram nākamajos gados iebraucamo ceļu uz
«Pūcītēm» izgaismot, tas vismaz iedotu tādu emocionālu dzīvīguma sajūtu.
Kā raksturotu aizvadīto gadu Ērģemes pusē?
Kā jau gadu pirms olimpiādes – izteikti sportisks. Paldies Jānim Kramam, kurš man ir nodevis stafetes
kociņu cieši rokā. Liels paldies par
viņa ieguldījumu pagasta dzīves vei-

Ē

rģemes petanka entuziastiem
jāsaka paldies par pagasta
vārda nešanu ne tikai Latvijas, bet pat Baltijas mērogā.

došanā!
Tāpat jāuzteic komunālās daļas darbinieki, kuri gādā par hokeja laukuma
ledus kvalitāti. Tā viņiem ir gluži kā
rīta rosme ziemas aukstajās dienās.
Jaunums ir, ka tagad slidot gribētāji
var siltā telpā saģērbties blakus novietotā namiņā, un jaunais apgaismojums hokeja spēlētājiem neveido ēnu
karuseļus.
Arī petanka aktivitātes norit vienlīdz spraigi gan vasarā, gan ziemā.
Aukstajā sezonā aktīvi tiek izmantota
jaunizveidotā halle bijušajās veikala
telpās. Pērn Valkas novada dome šo
ēku iegādājās īpašumā un noslēdza sadarbības līgumu ar biedrību «Petanks
Ērģeme», kas šobrīd rūpējas par kārtību hallē un strādā pie jauna projekta,
kas ļautu sakārtot telpas vizuāli.
Ērģemes petanka entuziastiem jāsaka paldies par pagasta vārda neša-

nu ne tikai Latvijas, bet pat Baltijas
mērogā. Pie viņu panākumiem īpaši
jāatzīmē Leldes Stūres un Reiņa Feldmaņa bronzas medaļas Latvijas čempionātā jauniešiem un dāmu komandas – Diānas Kozlovas, Līgas Ķīberes
un Kristīnes Kramas sudraba medaļas
Baltijas kausa Igaunijas posmā. Liels
notikums bija arī Latvijas petanka
čempionāta posma uzņemšana Ērģemē, uz kuru ieradās visi vadošie Latvijas spēlētāji.
Pagājušajā gadā biedrība «Turnava»
pie Ērģemes skolas veica skrejceļa, tāllēkšanas bedres un futbola laukuma
remontu. Pēc projekta nodošanas gan
konstatēti defekti, tādēļ ceram, kā
būvnieks laicīgi garantijas ietvaros
veiks labojumus un jaunajā sezonā varēsim jau pirmos mačus šeit aizvadīt.
Protams ir notikusi virkne ikgadējo
pasākumu – Zaķa skrējiens, atceres
pasākums Turnas puses rakstniecei
Vijai Upmalei – 85, ražas balle, bet
skaļākais bija Velna kalpu teātra izrāde pilsdrupās.
Droši vien esat pamanījuši, cik neatlaidīgi Ērģemes bruņinieku pils
biedrība strādā pie pilsdrupu atjaunošanas un sakārtošanas. Šobrīd notiek aktīvs darbs, lai apgūtu Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējumu, kas ļautu pabeigt darbus Ziemeļu tornī.
Iecere ir arī, ka paralēli tiks strādāts
pie arheoloģiskās izpētes un teritorijas
sakārtošanas. Ērģemei ir potenciālas
iespējas izaugt par tūristu magnētu.
Patīkami redzēt, ka attīstās arī blakus
nozares – izveidota «Mūrbūdu sidra»
darītava.
Turpinājums 3.lappusē
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Aizvadītais gads Zvārtavas pagastā

A

izvadītais gads Zvārtavas pagastā bijis dažādiem notikumiem bagāts.
Saimnieciskajā dzīvē spilgtākie notikumi bija
Zemkopības ministra Jāņa Dūklava, Zemkopības
ministrijas, Lauku atbalsta dienesta (LAD) un
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) speciālistu
darba vizīte pagastā 31.maijā. Tās laikā ministrs
Zvārtavas pagastā apmeklēja Andra Krieviņa gaļas liellopu un zemnieku saimniecību «Avoti».
Pērn arī realizēts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju» projekts
«Amatniecības iemaņu apguves centrs Zvārtavas
pagastā». Projekta laikā izremontētas trīs telpas
Mierkalna tautas namā. Izmaksas – 16 907,04 eiro
vērtībā. Paldies pagasta atsaucīgajiem iedzīvotājiem, kuri telpu iekārtošanai uzdāvināja divas
šujmašīnas, overloku, gāzes plīti, virtuves traukus, rāmjus aušanai un rokas stelles!
Tāpat Zvārtavas pagasta ūdensapgādes sistēmai «Centrs» ir uzstādītas atdzelžošanas iekārtas. Darbus veica SIA «Ūdens būve». Kopējās izmaksas bija 3796,90 eiro. Sūknētavas ēkā veikti
siltināšanas darbi. Darbus veica SIA «Eirobūve».
Kopējās izmaksas 2891,39 eiro.
Remontdarbi veikti arī pagasta pārvaldes ēkas
«Luturskola» zālē – nomainīti 4 logi. Darbus veica
Valkas novada domes remontbrigāde. Logu un
materiālu izmaksas 927,05 eiro. Logi iegādāti arī
Zvārtavas pagasta komunālai saimniecībai vienam dzīvoklim 462,83 eiro vērtībā, savukārt vienai dzīvojamai mājai iegādāti apdares dēļi balkona margu remontam 194,50 eiro vērtībā.
Patiess prieks, ka lielās talkas laikā ciematā
Stepi tika atjaunots basketbola grozs un izveidots
pludmales volejbola laukums. Paldies talciniekiem!
Liels palīgs darbos ir Zvārtavas pagasta sabiedrisko teritoriju zāles un krūmu appļaušanai iegādātais trimeris un zāles pļāvējs. Vēl no lielākiem
pirkumiem jāpiemin Mierkalna tautas namam iegādātās jaunās mēbeles.
Vislielākās pārmaiņas Zvārtavas pagastā notikušas izglītības jomā. Ozolu pamatskola 1.septembrī darbu uzsāk kā Ozolu sākumskola, kurā
mācības tiek nodrošinātas līdz 6.klasei.
Lai mācības skolā būtu patīkamākas, katru
gadu tiek domāts, kā skolas apkārtni padarītu
pievilcīgāku. Sākumskolas teritorijā pērn uzbū-

Zvārtavas pagasta mākslinieces Lilitas Ikales otrās koPavasara ieskandināšanas pasākums, tas pulcē dalīblekcijas atklāšnanas pasākums Mierkalna tautas namā.
niekus nu tuviem un tāliem novadiem, kā arī apmeklētājus pilnu zāli.

vēts tiltiņš uz salu skolas dīķī. Tiltiņu gatavoja
skolas saimnieks Oskars Ziemiņš un brīvprātīgais Salvis Zelčs.
Ozolu pamatskolā pagājušā gada 1.jūlijā notika
skolas salidojums.
Aizvadītajā gadā Ozolu sākumskolas skolēniem ESF projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā» pasākums «Peldēšanas apmācības 2017./2018. m. g.»
ietvaros, tika nodrošināta peldēšanas apmācība 8
reizes Valgas pamatskolas peldbaseinā.
Zvārtavas pagasts var lepoties arī ar aktīvu
kultūras un sporta dzīvi. Mierkalna tautas namā
darbojas dramatiskais kolektīvs, līnijdeju grupa
un vokālais ansamblis. Ansambļa dalībnieces
dzied arī Valkas kultūras nama sieviešu korī
«Ziemeļstīga». Vokālais ansamblis un līnijdeju
grupa novada skatēs ieguva 2.pakāpi. Savukārt
Zvārtavas pagasta amatierteātris «Latviānis» piedalījās pārnovadu teātru festivālā «Cep, cep teātra kūku» Lazdukalna pagastā.
Kopumā Mierkalna tautas nams pērn organizēja vairāk nekā 20 pasākumus. Ikgadējais pasākums – «Pavasara ieskandināšanas svētki», pulcēja visvairāk dalībnieku no Smiltenes, Rugāju,
Apes, Valkas novadiem.
Īpašu atsaucību guva modes skate «Lilita Ikale
un Modes Dāmas», kurā tika izrādīti 66 Lilitas
Ikales darinātie tērpi. Paldies māksliniecei!
Kopumā Zvārtavas pagasta amatierkolektīvi ir
piedalījušies 18 pasākumos, kas norisinājušies citos pagastos un novados.
Zvārtavas pagasta bibliotēkā tika izveidotas izstādes, kas saistītas ar dažādām kultūras norisēm,
rakstnieku un dzejnieku jubilejām, gadskārtu ie-

Zvārtavas pagasta amatierteātris - Teātru festivālā
Lazdukalanā.

ražu svētkiem, atceres dienām, valsts svētkiem.
Bibliotēka skolā noorganizēja pasākumu «Ķepu
ķepā, roku rokā – lasām kopā ar suni ZUM ZUM».
Sagaidot Latvijas simtgadi, bibliotēka ir uzsākusi
darbu pie novadpētniecības materiālu vākšanu
par 100 Zvārtavas pagasta viensētām.
2017.gadā darbu uzsāka Zvārtavas pagasta
sporta organizators Oskars Ziemiņš. Viņa vadībā
tiek organizēti ikgadējie pagasta sporta svētki,
zolītes turnīri, galda spēļu turnīri. Zvārtavas pagasta sportisti piedalās Ērģemes galda spēļu un
pentaka turnīros. Zvārtavas pagasta sporta komanda piedalījās Valkas pagasta sporta svētkos,
novada rudens sporta spēlēs Vijciemā.
Sporta organizators trīsreiz nedēļā, kopā ar
Zvārtavas pagasta skolēniem, dodas uz treniņiem
Vijciema sporta hallē.
Viss notiek! z

Vijciema tautas nama darbība 2017.gadā
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gadu sarunā –
ParVitaaizvadīto
Bērziņa.

Atskatoties uz pērno gadu – kā
tas aizvadīts Vijciemā?
– 2017.gadā tautas namā notikuši
gan tradicionālie pasākumi, gan veidotas jaunas norises. Kā ierasts, svinējām Vijas dienu, vasaras saulgriežus, valsts svētkus un Baltā galdauta
svētkus, greznojāmies karnevālā.
Svinējām arī Senioru svētkus un pasniedzām gada balvu kultūrā un
sportā. Savi pasākumi, protams, bija
arī pašiem mazākajiem – karnevāls,
Lieldienas, Ziemassvētki, kā arī spēles, atrakcijas un izklaides ģimenēm
Pagasta svētkos.
Vijciemā izrādītas sešas amatierteātru izrādes, viesojušies kori, ansambļi un deju kolektīvi no dažādiem novadiem. Vairāki pasākumi
tapa sadarbībā ar skolas kolektīvu,
kā arī ar pirmsskolas iestādi un bibliotēku. Tautas namā bija skatāmas
septiņas izstādes, 3 no tām sarīkotas
sadarbībā ar Muzeju. Esam skatījušies jaunākās latviešu filmas.
Tradicionāli veidojam pasākumus
un izstādes kopā ar Mākslas un Mūzikas skolu, kā arī sadarbojamies ar

pārējām novada pagastu kultūras
iestādēm.
Bija arī dabas sagādāti pārsteigumi – aizvadītajā gadā Pagasta svētku
laikā sākās vētra, palikām bez elektrības un izpalika gan plānotais
uguns šovs, gan svētku balle.
Ko īpaši gribētos izcelt pagājušā
gada notikumu virpulī?
– Pirmo reizi sarīkojām pasākumu jauniešiem – Karaliskā balle,
kura veidošanā viņi paši aktīvi iesaistījās. Notika klasiskās mūzikas
koncerti, modes skate. Rudenī uz
nodarbībām aicinājām Veselīga dzīvesveida un skaistuma skolu, lai izglītotu cilvēkus par veselīgu dzīvesveidu.
Vai Vijciemā iedzīvotāji labi apmeklē pasākumus?
– Daudz apmeklētāju bija konkursā «Dziesma manai paaudzei», kurš
pēc pasākuma atjaunošanas notika
otro gadu. Ar katru gadu arvien vairāk izjūtam to, ka pagastā cilvēku
paliek arvien mazāk. Līdz ar to arī
pasākumu apmeklētāju skaits sarūk.
Tas, protams, negatīvi ietekmē ne
tikai kultūras un sporta dzīvi pagastā, bet arī ekonomisko situāciju.
Šobrīd par izdzīvošanu arī cīnās
pagasta veikaliņš – tā ir vienīgā
vieta, kur iedzīvotāji var nopirkt
gāzi un izņemt skaidru naudu. Tā-

pat trīsreiz nedēļā tur ir iespējams
no «Liepkalniem» pasūtīt dažādus
gardumus svētku galdam. Veikalam no svara ir katrs apmeklētājs,
katrs nopirktais baltmaizes kukulītis. Būtu ļoti skumīgi, ja tā vairs
nebūtu, tāpēc cenšos, ko varu, pirkt
vietējā veikalā, un ļoti aicinu to darīt arī citus.
Kā rit amatierkolektīvu dzīve
pagastā?
– Aktīvi darbojušies mūsu amatiermākslas kolektīvi. Deju grupas
«Vijolītes» un «Virāža» novada deju
skatē ieguvušas II pakāpi, savukārt
amatierteātris «Čiekurs» – pakāpi
un izvirzīts uz reģionālo skati. Teātris ar viesizrādēm citur viesojies astoņas reizes, «Vijolītes» ar deju programmu – deviņas reizes. Rokdarbnieces ik gadus sarīko darbu izstādi,
bet pagājušajā gadā ar veidoja arī
tērpus modes skatei, kurus pašas arī
demonstrēja.
Sadarbībā ar Vijciema Jauniešu
domi, īstenots projekts un uzstādīta
informatīva LED skrejošā rinda pie
tautas nama, kā arī iegādātas deju
kurpes deju grupām.
Izveidotas Vijciema tautas nama
lapas sociālajos tīklos («Draugiem»
un «Facebook»), kur tiek sniegta informācija par kultūra norisēm Vijciemā.

Interesantas idejas pasākumiem
piedāvāja arī apmeklētāji. Daļa no
tām jau tika realizēta, daļa gaida
savu kārtu nākamajā gadā.
Ko novēlat Jaunajā gadā?
Gribētos, lai cilvēki vairāk satiktos un runātos viens ar otru, ietu
ciemos viens pie otra. Lai mēs nebūtu vientuļi. z
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Varam teikt – te iedzīvotāji rūpējas,
lai veselā miesā būtu vesels gars!

Turpinājums no 1.lappuses
Kādi darbi paveikti Kārķos?
Pērn izdevās paveikt ko neraksturīgu lauku
pagastiem, jo nemitīgi esam spiesti domāt racionāli praktiskā plaknē, vairāk darot tādus
darbus kā tekošu jumtu labošana. Pagājušā
gadā pagasta centrs ieguva jaunu veidolu – ir
jauni soliņi, vides elementi, puķu dobes, atpūtas zona, apgaismojums un elegantas labierīcības. Pašiem un viesiem prieks.
Jāsaka, ka mūsdienās, kad lēmumi tiek pieņemti pie galda – rēķinot CO2 emisiju samazinājumus un citas pakārtotas lietas, tā arī netikām pie ielu apgaismojuma rekonstrukcijas.
Pašu spēkiem izveidojām trasi 1,6 km garumā,
lielākoties izrokot tranšejas ar rokām un uzstādot kopumā 16 apgaismes stabus ar nātrija lampām. Arī pašu spēkiem esam veikuši savas tehnikas remontus – pārkrāsojot asenizatora mašīnu un veicot ugunsdzēsēja mašīnas motora kapitālo remontu. Esam tikuši arī pie jaunas tehnikas – 0 pagrieziena rādiusa mauriņa zāles
pļāvēja, kas ļauj darbus veikt daudz ātrāk un
kvalitatīvāk. Šāds pļāvējs ir arī iegādāts Ērģemes pagastam un, ņemot vērā mūsu veiksmīgo
pieredzi, šāda tehnika šogad zāli pļaus arī Zvārtavā un Vijciemā.
Komunālā daļa veic arī daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošanu – atbilstoši uzkrājumiem un
veicot ieguldījumus, veikti ārdurvju nomaiņas
darbi un lietus ūdens noteku remonti. Pie
daudzdzīvokļu mājām izveidots vēl viens jauns
konteineru laukums, uzstādot konteinerus arī
šķirotajiem atkritumiem. Cerams, ka iedzīvotāji aizvien vairāk par to aizdomāties, jo katru
gadu atkritumu izvešanas tarifs pieaug, un nākošos gados tas tā turpināsies. Kā liels notikums minams arī, ka šogad esam spējuši personai ar īpašām vajadzībām izveidot atbilstošu
dzīvojamo platību, tai skaitā izbūvējot atsevišķu ieeju un iebraukšanas rampu dzīvoklī. Līdz
tam mēs lēni un pacietīgi strādājām, lai to paveiktu – jau no pirmās dienas pirms 5 gadiem,
kopš sāku Kārķos strādāt, risināju šo jautājumu.
Liels paldies gan priekšsēdētājam Kraukļa kungam, gan izpilddirektora vietniekam Bašķa
kungam, ar kuru atbalstu šo lietu spējām sakārtot.
Pagājušā gadā, īstenojot projektu, esam izveidojuši trenažieru zāli. Prieks, ka cilvēki ir aktīvi, un vakaros redzu, ka gaisma spīd logos un
sviedri līst. Mums ir jauns, spēcīgs sporta organizators Mārcis Krams, kurš spējis gūt sabiedrības atbalstu, organizējot ierastos copes mačus,
pļaušanas un spēka vīra sacensības, spaikbola,
volejbola turnīrus un organizējot ikdienas aktivitātes gan vasarā (pludmales volejbols un bruģa bumba), gan ziemā (basketbols un florbols).
Vietējie basketbola entuziasti jau izaicinājuši
Valkas sporta internāta audzēkņus uz spēkošanos meistarībā. Drīzumā sekos informācija par
gaidāmo spēli.
Tāpat tautas namā kā ierasts darbojas dejotā-

ju, dziedātāju, mūziķu un aktierspēles kolektīvi
vairāku vecumu paaudzēm. Pēc statistikas skatoties, trešdaļa no iedzīvotājiem apmeklē bibliotēku, gadā izsniegto grāmatu skaitam gandrīz
jau sasniedzot piecus tūkstošus. Varam teikt –
te iedzīvotāji rūpējas, lai veselā miesā būtu vesels gars.
Pavisam nesen pieņēmāt lēmumu par Kārķu pamatskolas pārveidošanu par sākumskolu. Skola ir pagasta dvēsele. Vai nav satraukums, ka Kārķi kā ciemats no kartes pazudīs?
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iemžēl valsts izglītības sistēmas
finansēšanas modelis mūs nospiedis uz ceļgaliem, tāpēc
attiecīgi tapa arī šāds lēmums,
ka Kārķu skolā no šī gada 1.septembra
zinības varēs apgūt līdz 6.klasei.

Tirgus laukuma un Tradīciju salas izbūve un labiekārtošana ir
viens no nozīmīgākajiem ieguldījumiem 2017.gadā pagasta attīstībā. Objekta atklāšanas lentu pārgriež Kārķu pagasta pārvaldes
vadītājs Pēteris Pētersons, Valkas novada domes attīstības un plānošanas nodaļas vadītājā Gunta Smane un projekta būvuzraugs
Diemžēl valsts izglītības sistēmas finansē- Pēteris Gudrinieks. Foto: Dace Pūce
šanas modelis mūs nospiedis uz ceļgaliem, tāpēc attiecīgi tapa arī šāds lēmums, ka Kārķu
skolā no šī gada 1.septembra zinības varēs apgūt līdz 6.klasei. Esam šo jautājumu izrunājuši
ar visu bērnu vecākiem, un nākamajā mācību
gadā tiks nodrošināts transports uz Ērģemes
un Valkas skolām. Tas, protams, radīs nelielas
neērtības, bet bērniem būs jaunas ārpusizglītības iespējas. Strādājam, lai Kārķos būtu jaunas
darba vietas, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka
Kārķi no ekonomiski vāja pagasta izaugs par
veiksmes stāstu.
Ko sagaidīsim jaunajā gadā Kārķos?
Nākamo gadu, kā jau visa Latvija aizvadīsim
simtgades noskaņās – vedīsim divus kolektīvus
no Kārķiem uz Dziesmu un deju svētkiem. Pa- Kārķu Simtgades kalendāra un ekspozīcijas atklāšana Kārķu tauteicoties biedrības «No Salacas līdz Rūjai» un tas namā pulcē pagasta ģimenes un interesentus no plašas apkārtValkas novada domes finansējumam, kolektī- nes. Foto: Dace Pieče
viem būs jauni tērpi.
Jau tagad gatavojam scenāriju 11.augusta
Vislatvijas simtgades zaļumballei, kura Valkas
novadā norisināsies pie mums – būs pūtēji no
Igaunijas, spēlēs vietējie kolektīvi un grupa
«Rikši».
Kā ierasts, pavasari sagaidīsim ar vērienīgām
Meža dienām, kur mūs šogad kopā sauks sporta žurnālists Armands Tripāns – būs gan izglītojošā daļa, gan koncerts iepriekšējā vakarā,
gan, protams, strādāšana, koka auto sacensības
un balle ar mūziķiem «Ballīšu orķestris».
Savukārt pavisam drīz – 23.martā, pāršķirot
Latvijas tautas traģiskās lappuses, pie mums
viesosies Viesturs Kairišs, kurš ir režisors filmai «Melānijas hronika». Interesanti, ka mūsu
vidū ir cilvēks – Aleksandra Krastiņa (dzimusi
Zviedre), kura pavadīja laiku izsūtījumā, kopā
ar Melāniju. Aleksandra uzdāvināja Melānijai
spalvu, lai varētu tapt šis stāsts un daudz citu
notikumu varēs pastāstīt, kas palicis aiz filmas
kadra. z
2017.gadā tradicionālo Kārķu pagasta svētku tēma piens, piena devējas un to saimnieki guva lielu atsaucību. «Radošā kūtiņā» tapusī govs priecē ikvienu svētku dalībnieku. Foto: Dace Pūce

Godinās lauksaimniekus un
sakoptāko īpašumu saimniekus

Teksts: Sniedze Ragže, Valkas novada
kooperācijas speciāliste

mu saimniekus.
Šogad ballē spēlēs Elizabete
Zagorska
ar grupu!
iekto gadu pēc kārtas, 9.martā plkst. 19.00 Valkas pilsētas
Ieeja ar ielūgumiem vai biļetēm
kultūras namā norisināsies novada
(cena
– 3 eiro). Apmeklētāji aicināti
Lauku balle, kurā godinās laukņemt
līdzi
groziņus.
saimniekus un sakoptāko īpašumu
Iegadāties
biļetes un iepriekš resaimniekus.
zervēt galdiņu var pie kultūras nama
Lauku balli organizē novada dežuranta vai pa telefonu 64723055
dome un tajā pašvaldība ar apbal- vai 20235967.
vojumiem un dāvanām saka paldies vietējiem zemniekiem par ikPasākuma koordinatore: Sniedze
dienā ieguldīto darbu. Ierasti pasā- Ragže (26488684). z
kumā godina arī sakoptāko īpašu-
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Ciemos pie zelta pāra – Ritas un Žora Asrjaniem
Teksts: Zane Brūvere - Kvēpa, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību
speciāliste
emainīgi zelta pāru apcie- mijuši laulību gredzenus, nodarmošana un sveikšana ir vie- bojās ar akrobātiku. Pats mācījās
na no pašvaldības vissirsnīgāka- Rīgā divus gadus, vēlāk atgriezās
jām tradīcijām. Tas ir brīdis, kad Valkā. Savukārt Ritas mājas bijušas
satiekam cilvēkus, uzklausām viņu Igaunijas pusē – katru dienu uz
stāstus un ar smaidu atskatāmies skolu Latvijas pusē ceļš mērots no
uz notikumiem pagātnē.
Igaunijas.
Vēl arvien esam pateicīgi un
Iepazīšanās stāsts, vai pareizāk
priecīgi, ja mums iesaka un pastās- būtu sacīt, tas brīdis, kad abi saskata par kādu zelta pāri, kuru neuzrā- tījās, bija, kad Žora uzlūdza Ritu
da reģistrs. Ir tāds teiciens – «La- uz deju.
bāk vēlāk, nekā nekad!» Tāpēc, ja
«Šī dziesma nav visiem, bet
zināt kādu pāri, kurš nav bijis mums», viņš teica Ritai.
sveikto vidū, lūdzu, dodiet mums
Vēlāk pāris apprecējies ģimenes
ziņu!
lokā, abiem ir meita un dēls. Ģime-

N

Šoreiz, februāra nogalē, sveicām
lieliskos Ritu un Žoru Asrjanus no Valkas. Kā ierasts, pašvaldība bija sarūpējusi pārim apsveikumu un ziedus, kā arī īpašo
jubilejas torti – baltu ar spilgti sarkanām sirdīm.
Pāris mūs sagaidīja omulīgās un
siltās mājās, kur uzklausījām viņu
iepazīšanās stāstu. Februārī paliks
jau divdesmit gadi, kopš abi šeit ir
radījuši savu omulīgo ģimenes
ligzdiņu.
Žora, laikā, kad abi vēl nebija

nē ir izaudzinātas divas mazmeitas un aug trīs mazmazmeitas. Lieliskais pāris ir enerģijas pārpilns
un seko līdzi notikumiem mūsu
novada dzīvē. Žora savulaik ir pats
strādājis pašvaldībā, taču tagad devies pelnītā atpūtā. Mājai ir iekopts
skaists dārzs, kurā izaug gan pašu
tomāti, gan gurķi.
Vienmēr zelta pāriem novēlam
tikšanos pēc desmit gadiem – dimanta kāzās.
Uz tikšanos! Novēlam pārticību,
laimi un veselību! z

Valkā viesosies slavenie
puķu selekcionāri
Jānis un Guna Rukšāni

Teksts: Sniedze Ragže,
Valkas novada
kooperācijas speciāliste

17.

«Šī dziesma nav visiem, bet mums», Žora teica Ritai.

Uzsākti būvdarbi projekta «Vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijā» internāta pārbūve ietvaros

Teksts: Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas
nodaļas Attīstības un projektu daļas
projektu vadītāja

martā Valkā,
Beverīnas ielā
3, otrā stāva zālē notiks
dārzkopju Gunas un
Jāņa Rukšānu lekcijas
par sīpolpuķēm un ziemcietēm dārzā. Lekcijas
sāksies plkst. 11:00.
Lektori ir ne tikai
dārznieki, bet arī daudzu grāmatu autori. Guna Rukšāne ir sarakstījusi unikālo grāmatu
«Dārza maģija» un tikko
klajā nākusi viņas jaunā
grāmata «Flokši». Savukārt Jānis Rukšāns ir autors neskaitāmām grāmatām par sīpolpuķēm, kā arī nesen iznākušajai enciklopēdiskajai «World of Crocuses».
Grāmatas būs nopērkamas lekcijas laikā.
Pieteikties pie Sniedzes Ragžes: tālr. 26488684, epasts
– sniedze.ragze@valka.lv z
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018.gada 23.janvārī starp Valkas novada
domi un SIA «WOLTEC», reģ. nr.
44103097350, tika parakstīts līgums par būvdarbiem projekta «Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijā» internāta pārbūve Domes
bulvārī 3 ietvaros.
Projekta mērķis ir izglītības infrastruktūras
attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, sekmējot uzraudzības rādītāju sasniegšanu.
Sasniedzot mērķi, tiks nodrošināta Valkas
novada izglītības iestāžu kvalitatīva un iekļaujoša izglītība, kas ir pamats iedzīvotāju
labklājībai un ilgtspējīgai novada izaugsmei.
Projekta ietvaros tiks nodrošināta ergonomiska mācību vide, modernas un mūsdienu
tehnoloģijām atbilstošas IKT tehnoloģijas Val-

kas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa un Raiņa ielas korpusos, kā arī Ozolu sākumskolā.
Veicinot skolēnu pieaugumu Valkas pilsētā,
tiks izbūvēts moderns, mūsdienu prasībām
atbilstošs internāts. Paredzētā mērķa grupa ir
1. – 7. un 8. – 12. klašu skolēni.
Internāta būvniecības kopējās izmaksas
sastāda EUR 1 321 808,05 (bez PVN). Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums
no kopējām attiecināmām izmaksām internātam 40% sastāda EUR 587 008,00, Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 734 800,05
(bez PVN) apmērā.
Jautājumu gadījumu sazināties ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes pārvaldes
nodaļas vadītāju Rolandu Rastaku (25779961)
vai Attīstības un plānošanas nodaļas, attīstības un projektu daļas projektu vadītāju Ingu
Aleksejevu (26128051). z

«Nāburgi» jaunu tautas tērpu gaidās
Teksts: Mārīte Magone, projekta
un «Nāburgu» vadītāja

B

iedrība «Valkas Dāmu klubs»
pēdējos gados ir realizējusi
vairākus projektus, kas atvieglo
novada budžeta izdevumus pašdarbībai un tai pat laikā papildina
materiālo bāzi. Tā Valkas senioru
korim «Dziesmu rota» ir izgatavoti
tautas tērpi, pateicoties Lauku atbalsta dienesta un Borisa un Ināras
Teterevu fonda atbalstītajiem projektiem. Šobrīd tiek realizēts projekts «Tautas tērpu iegāde Valkas
folkloras grupai «Nāburgi»», kas
tika iesniegts 2017.gada pavasarī
Eiropas lauksaimniecības fonda

lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam apakšpasākuma «Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 2385,00 eiro, tai skaitā,
atbilstoši projekta nosacījumiem,
Valkas novada domes līdzfinansējums ir 238,50 eiro. Projekts jāīsteno līdz 2018.gada 1.jūlijam. Ansamblim linu blūzes, kreklus, vestes un
ņieburus šuj IU «Skroders», bet
tautiskos brunčus auž Inese Pētersone. Ansamblī ir 14 dalībnieki un
šobrīd visai problemātiski ir nokomplektēt tērpus, jo diemžēl, ļoti
daudzi bijušie kultūras nama paš-

darbības kolektīvu dalībnieki nav
atdevuši tautiskos tērpus un līdz
ar to rodas problēmas nākamajiem
pašdarbības kolektīvu jaunajiem
dalībniekiem. Paldies senioru kora
dziedātājām, kas ir aizdevušas uz
laiku savus tērpus! Jaunie tērpi būs
nedaudz neparasti, blūzes ar izšūtām apkaklītēm un aprocēm, katrai
dziedātājai būs atšķirīgi Vidzemes
brunči, arī puišu vestes būs īpaši
izrotātas. Būs par ko brīnīties un
priecāties! Kārtējā folkloras festivālā «Baltica 2018», kas notiks jūnijā, būsim jaunajos tērpos! Ansamblim ikdienā ir dažādas uzstāšanās
ar atšķirīgām programmām, gata-

vojamies Kokneses ziņģei aprīlī,
kur izvēlētais repertuārs ir tāds, ka
dziedāt tautu tērpā nebūtu īpaši atbilstoši un tādēļ, izmantojot izdevību, liels paldies par atbalstu un
īpašo tērpu aizdošanu mums Turnas tautas nama vadītājai Līgai
Kramai, kuras sirds, dvēsele un rokas un palīgi ir radījušas tādu tērpu un rekvizītu kolekciju, ka pat
lielajiem Rīgas teātru kostīmu veidotājiem būtu ko pasmelties iedvesmu. Cik labi, ka savstarpēji
varam būt izpalīdzīgi un saprotoši.
Esam gatavi ar dziesmu iepriecināt
ne tikai valcēniešus, bet braukt arī
tur, kur mūs aicinās. z
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Marta aktivitātes projekta «Veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Valkas novadā» ietvaros
Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada domes
Sabiedrības veselības organizatore

E

iropas Sociālā fonda projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā» (id.
Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros marta mēnesī
norisināsies sekojošas veselības veicināšanas
aktivitātes, kurās laipni aicināti piedalīties:
• Katru pirmdienu, plkst.18:15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē, notiek 40 minūšu
garas fizisko aktivitāšu nodarbības pasākuma «Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem 2018.gadā» cikla ietvaros.
• Katru otrdienu (plkst. 9:00 – 10:00) un ceturtdienu (plkst. 14:00 – 15:00), Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas ēkā, Semināra
ielā 23, notiek pasākumu cikls «Vingrošana
senioriem».
• Trešdienās, plkst. 17:30, Valkas pagastā,
saieta namā «Lugažu muiža», notiek 40 minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības
pasākuma «Fiziskas aktivitātes sēdoša darba
darītājiem 2018.gada» cikla ietvaros (līdz
2018.gada 14.martam).
• No 21.marta trešdienās būs Ērģemes pagastā, Ērģemes pamatskolas sporta zālē 40
minūšu garas fizisko aktivitāšu nodarbības
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Valkā 2.martā konsultēs asinsvadu
ķirurgs Jānis Rozentāls
Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada domes Sabiedrības veselības
organizatore

B

pasākuma «Fiziskas aktivitātes sēdoša darba
darītājiem 2018.gadā» cikla ietvaros (līdz
2018.gada 9.maijam).
• Katru ceturtdienu, plkst. 18:40, Vijciema
pamatskolas sporta hallē, notiek 40 minūšu
garas fizisko aktivitāšu nodarbības pasākuma «Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem 2018.gadā» cikla ietvaros (līdz 2018.
gada 22.martam).
• 27.martā Latvijas Sarkanā Krusta Valkas
komitejas ēkā, Semināra ielā 23, 2.stāvā.,
plkst. 15:00, aicināti visi interesenti uz kārtējo praktisku, izglītojošu nodarbību par
ekonomiska, veselīga uztura tēmu pasākumu ciklā «Praktiskas, izglītojošas nodarbības
par ekonomiska, veselīga uztura tēmu 2017.
– 2019.gadā».
• 28.martā, plkst. 17:30, Kārķu pagastā,
Kārķu t/n izglītojošs pasākums «Fizioterapeita meistarklase veselai mugurai».
Nodarbības un lekcijas notiek BEZ
MAKSAS! z

iedrība «Atbalsts Valkai» sadarbībā ar biedrību «Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja» šogad turpina labdarības akciju «Latvijā vadošie ārsti laukos», kuras ietvaros
2.martā Valkā, Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas Veselības istabā, Semināra ielā 23, iedzīvotājus konsultēs viens
no vadošajiem asinsvadu ķirurgiem Latvijā – Jānis Rozentāls.
Pierakstīties uz konsultāciju var, zvanot pa tālr. 28644365
(vietu skaits ierobežots).
Lai nodrošinātu akcijas ilgtspēju, iedzīvotāji, kuri vēlas izmantot šo unikālo iespēju saņemt augsti sertificēta un pieredzējuša ārsta konsultāciju tuvāk mājām, lūgti veikt mērķziedojumu akcijai «Latvijas vadošie ārsti laukos» EUR 12 apmērā.
Ziedot iespējams, ierodoties uz konsultāciju. z

Iekārtots kabinets diabēta pacientu apmācībai

Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīca

L

ai uzlabotu pakalpojuma pieejamību un aprūpes kvalitāti,
Vidzemes slimnīcas poliklīnikā iekārtots kabinets diabēta pacientu
apmācībai.
«Apmācību mērķis,» stāsta poliklīnikas virsmāsa Inga Birkava, «ir
palīdzēt pacientam saprast veselīga
uztura nepieciešamību un tā saistību ar glikēmijas līmeni, radīt izpratni par insulīnterapijas nozīmi diabēta ārstēšanā un iegūt zināšanas un
prasmes insulīna terapijas lietošanā.
Diabēta apmācība Vidzemes slimnīcā ir notikusi arī līdz šim. Pacienti,

kas nāca pie ārstes endokrinoloģes
un kuriem atklāja saslimšanu ar cukura diabētu, saņēma informāciju
par šo slimību un ieteikumus gan
piemērota uztura, gan dzīvesveida
un fizisko aktivitāšu izvēlē. Īpaši iekārtotais kabinets, kurā strādā medicīnas māsa, palīdz uzlabot diabēta
pacientu, īpaši pirmreizējo pacientu,
pašaprūpi un dzīves kvalitāti».
Kabinetā māsa māca pacientam
veikt paškontroli – patstāvīgi noteikt
cukura (glikozes) līmeni asinīs ar
speciāli šim nolūkam paredzētu
aparātu – glikometru, lai savlaicīgi
ievadītu insulīna devu. Ļoti svarīga

9.martā Valsts darba
inspekcija Valkā

Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada VPVKAC vadītāja

P

iektdien, 9.martā, no plkst. 9:30
līdz plkst. 12:30, Valkā, Rīgas
ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada Valsts
un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā klientus klātienē
pieņems Valsts darba inspekcijas
speciālists un sniegs konsultācijas, kā
arī informāciju saistībā ar Valsts darba inspekcijas pakalpojumiem un epakalpojumiem.
Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs (VPVKAC):
Adrese: Rīgas iela 25, Valka
Darba laiks:
Pirmdiena:
8:00 – 18:00
Otrdiena:
8:00 – 17:00
Trešdiena:
8:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:00 – 17:00
Piektdiena:
8:00 – 16:00
Tālrunis: 66954878,
e-pasts: valka@pakalpojumucentri.lv
Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā var arī saņemt sekojošus valsts
iestāžu speciālistu konsultācijas klātienē:
• Valsts ieņēmumu dienesta klientu
pieņemšanas laiki:
Pirmdiena: 9:00 – 18:00
Otrdiena: 9:00 – 17:00

Ceturtdiena: 9:00 – 17:00
Valsts ieņēmumu dienesta konsultatīvais tālrunis: 67120000.
• Valsts zemes dienesta klientu pieņemšanas laiks:
Ceturtdiena: 9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
Valsts zemes dienesta informatīvais
tālrunis: 67038800.
• Valsts darba inspekcijas konsultācijas klātienē notiek
katra mēneša 2.piektdienā no plkst.
9:30 līdz plkst. 12:30
Valsts darba inspekcijas konsultatīvais tālrunis: 67186522, 67186523.
Sīkākai informācijai: http://valka.lv/
lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/
valsts-u n-pasvaldibas-vienotaisklientu-apkalposanas-centrs z

apmācības sadaļa ir veselīga uztura
rekomendācijas, ko māsa sagatavo
katram pacientam, ņemot vērā viņa
vecumu, dzimumu, aktivitātes un
ķermeņa masu. Ar pareizu uzturu
var gan normalizēt cukura līmeni
asinīs un panākt ķermeņa masas samazināšanos, gan arī aizkavēt diabēta komplikāciju (aklums, nieru
nepietiekamība, kāju amputācijas)
attīstību.
Diabēta apmācības kabinetā pacienti saņem pakalpojumu ar ģimenes ārsta, endokrinologa vai bērnu
endokrinologa nosūtījumu, ja apmācību veic pirmo reizi, un ar endokri-

nologa vai bērnu endokrinologa nosūtījumu, ja apmācību veic atkārtoti.
Pirmreizējo apmācību veic grupā
(ne mazāk par 4 pacientiem ar apstiprinātu diagnozi vai viņu tuviniekiem) vai individuāli, ja nav iespējams nokomplektēt grupu vai nav
iespējams pacientiem nepieciešamo
informāciju sniegt, darot to grupā.
Diabēta apmācību kabinets atvērts
otrdienās plkst. 8.00 – 14.00. Lai saņemtu valsts apmaksāto pakalpojumu, jāpiesakās poliklīnikas reģistratūrā – tālr. 64202601, 64202603, elektroniski: www.vidzemesslimnica.lv/
e-pieraksts z
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2017.gada 28.decembra Valkas novada
domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Apstiprināt Valkas novada attīstības programmas 2015. – 2021.gadam aktualizēto IV daļu «Investīciju plāns». Valkas novada attīstības programmas
2015. – 2021.gadam IV daļu «Investīciju plāns» publiskot Valkas novada pašvaldības mājas lapā www.
valka.lv un www.tapis.gov.lv.
• Apstiprināt SIA «ZAAO» iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu un
noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valkas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā EUR 14,48 par 1 m3 atkritumu (bez PVN)
sākot no 2018.gada 1.februāra.

• Valkas novada domē izveidot nodaļu – Administratīvi juridiskā nodaļa, apvienojot Kanceleju un Iepirkumu nodaļu un iekļaujot nodaļas sastāvā juristu.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24 «Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā».
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25 «Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 29.augusta
saistošajos noteikumos Nr.15 «Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi»».
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.26 «Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos

• Izstrādāt un iesniegt Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma
19.2 «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes
19.2.1 «Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas» rīcības 1.3. «Vietējo produktu realizācija tirgū»
projektu «Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā».
• Atbalstīt biedrības «Jauniešu klubs «Pēda»»
projekta pieteikumu «Radio Arena», kas ir izstrādāts iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gada apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.2. «Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībā 2.2. «Saturīga brīvā laika pavadīšana». Projekta kopējās izmaksas ir EUR 30 000, kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
• Atbalstīt projekta iesnieguma sagatavošanu Eiropas Savienības fondu Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 9.3.1. specifiskā mērķa
«Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā» 9.3.1.1. pasākuma «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai» otrajā
projektu iesniegumu atlases kārtā.
• Apstiprināt Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojumus (Tie publicēti www.valka.lv
sadaļā Sports/ Sporta iespējas Valkas novadā/ Stadions).
• Apstiprināt dalībnieku līdzmaksājumus Valkas
novada domes 2018.gadā rīkotajos sporta pasākumos.
• Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-

sām sadali Valkas novadā no 2018.gada 1.janvāra
līdz 2018.gada 31.augustam.
• Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu sarakstu vadītāju
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.janvāra līdz
2018.gada 31.decembrim
• Uzsākt Kārķu pamatskolas reorganizāciju, pārveidojot to par Kārķu sākumskolu, kas turpinās
realizēt Kārķu pamatskolas licencētās un akreditētās izglītības programmas.
• Uzsākt Vijciema pamatskolas reorganizāciju,
pārveidojot to par Vijciema sākumskolu, kas turpinās realizēt Vijciema pamatskolas licencētās un
akreditētās izglītības programmas.
• Piešķirt no Valkas novada pašvaldības 2018.gada
pamatbudžeta EUR 62 987,00 nevalstiskajām organizācijām un biedrībām saskaņā ar pielikumā pievienoto sadalījumu.
• Piešķirt EUR 30 946,00 no dabas resursu nodokļa
ieņēmumiem šādiem mērķiem: Meža dienu pasākumu norisei Valkas novadā, maksai par atkritumu
izvešanu, koku, daudzgadīgo stādījumu atjaunošanai un puķu stādu iegādei, vides sakārtošanai.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 «Valkas
novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets».
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 «Valkas
novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets».
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 «Valkas
novada pašvaldības 2018.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets».
• Konceptuāli atbalstīt aizņēmumu ņemšanu:
1.1. Investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu
infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai;
1.2. Investīcijām Valkas novada autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamo transporta līdzekļu iegādei;
1.3. Investīcijām Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai;
1.4. Izdevumiem Valkas novada prioritāro investī-

Nr.2 «Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets»».
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.27 «Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 «Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets»».
• Iecelt Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes
vadītāja amatā Pēteri Pētersonu.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

2018.gada 25.janvāra Valkas novada
domes sēdē pieņemtie lēmumi

Dalībnieku līdzmaksājums Valkas novada domes 2018.gadā
rīkotajos sporta pasākumos
Četrcīņa
Viens posms, veicot maksājumu vismaz 7 dienas pirms
pasākuma
Viens posms ar reģistrēšanos sacensību dienā
Pieteikšanās visiem četriem posmiem
Bērnu sacensības
Valkas novada BJSS audzēkņiem ar kopīgu pieteikumu

5,00
15,00
BEZMAKSAS
BEZMAKSAS

Sporta pasākumi
Sporta sacensības
Valkas novada atklātais čempionāts šautriņu mešanā, badmintonā un novusā
Skolēniem, jauniešiem (7 – 19 gadi) un pensionāriem bez maksas
Valkas novada atklātais čempionāti volejbolā,
florbolā un futbolā
Valkas novada komandas piedalās bez maksas saskaņojot ar sporta organizatoriem
Valkas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā
Valkas novadā deklarētajiem bez maksas

Vienība

Dalības
maksa
EUR

1,00
Individuāli badmintons 3,00
Komanda

30,00

Individuāli

3,00

Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

Neiespējamais skrējiens
Pieteikšanās un samaksa
līdz 31.10.2018.

Pieteikšanās un samaksa
no 01.11.2018. un sacensību
dienā

Dalības maksa EUR

Dalības maksa EUR

101 km distance

30,00

40,00

50,6 km distance

20,00

30,00

25,3 km distance

15,00

20,00

1010 m

BEZ MAKSAS

BEZ MAKSAS

101 km ar ielūgumu

25,00

40,00

Dalības maksa
EUR
4,00

ciju projektu īstenošanai;
1.5. Izdevumiem Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei;
1.6. Investīcijām sociālo programmu projektiem;
1.7. Investīcijām pašvaldības katlumāju (ar jaudu
līdz 3 MW) energoefektivitātes uzlabošanas projektiem.
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR 1266000,18 projekta
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā,
III kārta» realizācijai no LR Valsts kases ar atlikto
aizņēmuma atmaksu.
• Atbalstīt projekta «Gaismas aprīkojuma aparatūras iegāde Valkas pagasta Saieta namam «Lugažu
muiža»» izstrādi, iesniegšanai biedrības «Lauku
partnerība Ziemeļgauja» izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātē 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas» stratēģiskā mērķa Nr.2 «Kvalitatīvas
dzīves vides veidošana» 2.2. rīcībai «Saturīga brīvā
laika pavadīšana».
• Atbalstīt projekta pieteikumu «Petanka sporta
centra labiekārtošana Ērģemes pagastā», kas ir izstrādāts iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas
projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gada apakšpasākuma 19.2.
«Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes 19.2.2.
«Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībā 2.2.
• Izstrādāt un iesniegt Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma
19.2 «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes
19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībā 2.2. «Saturīga brīvā laika pavadīšana» projektu
«Vietējā amatniecības centra izveide Vijciemā».

Latvijas – Igaunijas skrējiens

5 km un 10 km
Valkas BJSS dalībniekiem
ar kopīgu pieteikumu
Bērnu skrējieni

Pieteikšanās un samak- Pieteikšanās un samaksa līdz 31.03.2018.
sa no 01.04.2018.
5,00
10,00
BEZMAKSAS

10,00

BEZMAKSAS

BEZMAKSAS
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Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki un
kontaktinformācija
Vārds, Uzvārds
Natālija Dubrovska

Vadītājs

Iveta Poriete

Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs

Zane Zariņa

Sociālais darbinieks darbam ar personu grupām
– vadītāja vietnieks

Inese Mūze

Sociālās palīdzības organizators

Lana Paškēvica

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Kristiāna Brolīte

Ieņemamais amats

Zita Roze

Sociālais darbinieks
Ērģemes pagastā un Kārķu pagastā

Dace Bašķe

Sociālais darbinieks
Valkas pagastā, Zvārtavas pagastā, Vijciema pagastā

Dace Gailīte

Psihologs

Apmeklētāju pieņemšanas laiks, darba vieta
Rūjienas iela 3D, Valkā
Ceturtdienās
8 30 – 16 30
Rūjienas iela 3D, Valkā
Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās
8 30 – 12 00 13 00 – 16 30
Rūjienas iela 3D, Valkā
Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās
8 30 – 12 00 13 00 – 16 30
Rūjienas iela 3D, Valkā
Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās
8 30 – 12 00 13 00 – 16 30
Rūjienas iela 3D, Valkā
Otrdienās, ceturtdienās 8 30 – 12 00 13 00 – 16 30
Rūjienas iela 3D, Valkā
Pirmdienās 13 00 – 19 00
Otrdienās 8 30 – 12 00 13 00 – 16 30
Piektdienās 8 30 – 12 00
Ērģemes pagasta pārvaldē, Ērģemes pagastā
Otrdienās, ceturtdienās 8 30 – 16 00
2. un 3. piektdiena – sociālajos dzīvokļos «Valžkalni»
Turnā
Kārķu pagasta pārvaldē, Kārķu pagastā
Pirmdienās 8 30 – 16 00
Lugažu muiža, Valkas pagastā
Pirmdienās 8 30 – 12 00 13 00 – 18 00
Otrdienās 8 30 – 12 00 13 00 – 16 30
Zvārtavas pagasta pārvalde, Zvārtavas pagastā
1., 2. un 3. ceturtdiena 9 00 – 16 00
Vijciema pagasta pārvalde, Vijciema pagastā
1., 2. un 3. piektdiena 8 30 – 16 00
Rūjienas iela 3D, Valkā pēc pieraksta

Tālrunis, e-pasts
64725937, mob.29452453
natalija.dubrovska@valka.lv
sociālais.dienests@valka.lv
64725938
mob.28374397
iveta.poriete@valka.lv
64725939
mob.28687967
zane.zarina@valka.lv
mob. 28687297
inese.muze@valka.lv
mob.28677671
lana.paskevica@valka.lv
64725940
mob.28681324
kristiana.brolite@valka.lv
Ērģemes pagastā 64725245
mob.28673013
zita.roze@valka.lv

Valkas pagastā - 64781372
mob.28692945
dace.baske@valka.lv

mob.29115207

2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki
un vietas Beverīnas, Burtnieku, Smiltenes, Strenču un Valkas novados
Novads

Smiltenes
Beverīnas
Smiltenes
Valkas
Strenču

Smiltenes

Burtnieku
Strenču
Valkas
Smiltenes

Valkas

Branti
Palsmane
Variņi
Trikāta
Vāle
Blome

Apdzīvota vieta

15.03.
14.03.
12.03.
16.03.
16.03.
19.03.

10:30
10:30
10:30
10:00
13:00
10:30

Laiks

Datums

11.04.
12.04.
13.04.
16.04.
16.04.
07.05.

10:30
10:30
10:00
10:30
13:00
10:30

Vijciems
Plāņi
Jaunklidzis
Bilska
Loberģi
Mēri
Zeltiņi
Kalnamuiža
Brutuļi
Launkalne
Mežmuiža
Ēvele

21.03.
22.03.
22.03.
23.03.
23.03.
23.03.
23.03.
05.04.
05.04.
06.04.
06.04.
09.04.

10:30
10:30
13:30
9:30
12:00
13:30
15:00
10:30
13:30
10:00
14:30
10:30

14.05.
14.05.
14.05.
16.05.
16.05.
16.05.
16.05.
17.05.
17.05.
17.05.

10:30
13:00
14:00
10:30
11:30
13:30
14:30
10:30
11:30
14:00

Jērcēni
Ērģeme
Turna
Omuļi
Grundzāle
Aumeisteri
Stepi
Mierkalns
Kārķi
Vēveri
Lugaži
Sēļi

09.04.
20.04.
20.04.

14:00
9:00
13:00

18.04.
18.04.
19.04.
19.04.
25.04.
25.04.
26.04.
26.04.

10:30
14:00
10:30
14:00
10:30
14:00
10:10
13:00

Smiltenes

Smiltene

Valkas

Valka

Strenču

Strenči
Seda

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Norises vieta

11.06.
13.06.
13.06.
14.06.
14.06.
06.06.

14:00
10:30
13:00
10:30
13:30
10:30

darbnīcas sia Vidzemīte
pie darbnīcas sia Palsmane
pie darbnīcas sia Palsa
Centrs-bijušās darbnīcas
darbnīcas sia Vāle 1
pie darbnīcas Ceļinieks 2010

18.05.

07.06.
08.06.
08.06.
15.06.
15.06.
15.06.
15.06.
18.06.
18.06.
11.06.
11.06.
10:00 20.06.

10:30
10:00
14:00
9:30
12:00
14:00
15:30
10:30
13:00
10:30
12:30
10:00

pie darbnīcas KB Vijupe
darbnīcas Plāņi
z/s Jaunstrūkas darbnīca
darbnīcas sia Druva
pie bijušās darbnīcas
stāvlaukums pie Tautas nama
z/s Birztalas
pie tehnikuma darbnīcām
darbnīcas sia Kalna Tomēni
stāvlauk.pie Pagasta pārvaldes
Mežmuiža
darbnīcas LKB Ēvele

18.05.
21.05.
21.05.
21.05.
23.05.
23.05.
24.05.
24.05.
25.05.
25.05.
28.05.
28.05.
11.04.
10.05.
10.05.
10.05.
10.05.
30.05.

12:30
10:10
11:30
13:30
10:30
13:30
10:30
13:30
9:30
13:00
10:10
13:00
13:30
10:30
11:30
13:00
14:00
11:00

13:30
9:00
11:30
13:00
10:30
13:00
15:00
14:00
10:30
13:30
10:10
13:00

11.05.

9:30

11.05.
09.05.
09.05.

13:00
10:30
13:30

darbnīcas Vecjērcēni
pie Pagasta katlumājas
darbnīcas z/s Baltupes
Centrs pēc pieteikuma
pie Pagasta pārvaldes
stāvlaukums Aumeistermuiža
pie Pagasta pārvaldes
pie darbnīcas Mierkalns
stāvlaukums pie Tautas nama
pie fermas Jāngloži
darbnīcas Lugaži
z/s Kalnieši
sia 8CBR teritorija Rīgas iela 16
AS Sadales tīkli Daugavas iela 64
sia LAM teritorija Dzirnavu iela 18
NKUP darbnīcas Pilskalna iela
MRS teritorija (Silva)
VAS LAU teritorija Dakteru iela 28
Novada dome darbnīcas Austras
10
Valkas meži teritorija Tālavas 50
pie katlumājas Valkas iela
AS Seda darbnīcas Tirgus iela 10

20.06.
22.06.
22.06.
22.06.
21.06.
21.06.
21.06.
21.06.
27.06.
27.06.
28.06.
28.06.

V

alsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu
satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu
uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi
derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA
polisei. No 2017.gada 30.jūnija par Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt
TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Informācijai: tālrunis 29154976 vai
www.vtua.gov.lv z

Paziņojums par
privatizācijas
pabeigšanu

Teksts: Lāsma Engere

V

alkas novada dome paziņo, ka ir
pabeigta nekustamā īpašuma –
Valkā, Blaumaņa iela 12A kadastra numurs 9401 005 0134, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
9401 005 0134, platība 0,3183 ha un uz tā
esošām nedzīvojamām ēkām ar kadastra
apzīmējumiem
9401 005 0134 001,
9401 005 0134 002 un 9401 005 0134 003,
privatizācija. Pircējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «GINNO TEHNIKA»,
pirkuma cena EUR 17 468,64. z

N
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umura tēma: 2017

Eiropas Savienības finansētie izglītības projekti Valkas novadā

014. – 2020.gada plānošanas pe2
riodā darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» ietvaros

Latvijai izvirzīti deviņi savstarpēji
saistīti un integrētas ES fondu ieguldījumu prioritārie virzieni un šīs
programmas atbildīgā iestāde ir Izglītības un zinātnes ministrija. Valkas
novada dome ir sadarbības partneris
vairākos izglītības projektos.
Pirms sadarbību līgumu parakstīšanas notika sagatavošanās darbs,
kurā atbilstoši projekta vadlīnijām un
Ministru kabineta noteikumiem tika
noteiktas iesaistītās izglītības iestādes
un projekta sasniedzamie rezultāti.
Katrā projektā tiek noteikts maksimāli
piejamais finanšu apjoms, taču to izlietot drīkst tikai noteiktām finanšu
pozīcijām atbilstoši pamatojot šo darbību attiecināmību projekta mērķiem.
Šajā plānošanas periodā tiešā veidā
netiek finansētas projekta administratīvās darbības, tās paliek sadarbības
partnera finansējumā.
Šajos izglītības projektos aktivitātes
plānotas līdz 2020.gada 31.decembrim.
Projekts «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» (Projekta identifikācijas Nr.
8.3.5.0/16/I/001) uzsākts 2017.gada 8.
martā. Šajā projektā ir iesaistīta Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzija un Ērģemes
pamatskola. Par projekta līdzekļiem
tiek finansēts pedagoga karjeras konsultanta darbs un karjeras atbalsta pasākumi. Pasākumi notiek skolā kā nodarbības, kurā dažādu profesiju pārstāvji stāsta par savu profesiju un dod
iespēju praktiski darboties. Skolēniem
ir iespēja doties arī ekskursijās uz uzņēmumiem, atvērto durvju dienām
izglītības iestādēs. Lielākais pasākums
bija jūnija sākumā 5 dienu nometne 4.
– 5.klašu skolēniem «Profesijas manā
novadā».
Finansējums tiek noteikts katram
mācību gadam, 2016./2017.m. g. tas
bija EUR 7885, no tā EUR 3562 atbalsta
pasākumu izmaksas. 2017./2018.m. g.
plānots EUR 12 776, no tā EUR 3685 atbalsta pasākumu izmaksas.
Projektā pedagogs karjeras konsultants Gunita Gindra, koordinators Rolands Rastaks. Vairāk informācijas
www.viaa.gov.lv projektu sadaļā.

Nr. 8.3.1.1./16/I/002) uzsākts 2017.gada
28.martā. Projekts paredz piecos gados izveidot atbalsta mehā-nismus
skolām un skolotājiem, paš-valdībām
un vecākiem sekmīgai mācīšanas
pieejas maiņai – pāreja uz pilnveidotu
mācību saturu un tam atbilstošu
mainītu mācīšanas pieeju, lai rezultātā
skolēni attīstītu dzīvei 21.gadsimtā
svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija ir viena no 100 izglītības iestādēm, kas konkursa kārtībā tika
apstiprinātas dalībai projektā. Skola
piedalās jaunā mācību satura aprobācijā 3 pakāpēs. Ir izveidotas 3 pedagogu komandas – administrācijas komanda (2 pedagogi), sākumskolas komanda (6), pamatskolas komanda (5),
vidusskolas komanda (4). Iesaistītie
pedagogi iesaistās apmācībās, praktiski iepazīstas ar jaunajām mācību
metodēm, pārbauda jauno pieeju savā
darbā. Aprobācijā iesaistīto pedagogu
papildus darba samaksai nav paredzēts projekta finansējums.
Projektā atbildīgais Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas direktore Lilita
Kreicberga. Vairāk informācijas www.
skola2030.lv.

Projekts «Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai»
(Projekta identifikācijas Nr. 8.3.2.2/16/
I/001) uzsākts 2017.gada 22.jūnijā. Šajā
projektā ir iesaistīta Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija un Ērģemes pamatskola. Projekta mērķis ir nodrošināt
izglītības pakalpojumu daudzveidību,
kas balstīti uz individuālās mācību
pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi
uzlabojot izglītojamo kompetences un
mācību sasniegumus. Par projekta
līdzekļiem tiek finansēts pedagogu
darbs un ārpusstundu pasākumi.
Skolās tiek veidota atbalsta sistēma,
pedagogi veic individuālu darbu ar
talantīgajiem skolēniem un arī ar tiem,
kuriem ir mācīšanās grūtības. Ārpusstundu pasākumi tiek veidoti ar mērķi
dot iespēju skolēniem darboties tādās
jomās, kādas šobrīd nenodrošina novadā piejamā interešu izglītība.
Šobrīd projektā ir iesaistīti 15 Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas pedagogi un
3 Ērģemes pamatskolas pedagogi. Lielākais pasākums bija jūnija beigās –
Projekts «Kompetenču pieeja mā- Robotikas nometne.
cību saturā» (Projekta identifi-kācijas
Projekta koordinators Rolands Ras-

taks. Vairāk informācijas www.visc. nātnes ministrijā.
gov.lv projektu sadaļā.
Idejas saskaņošanas procesā tika
atzītas par šajā projektā finansējuma
Projekts «Atbalsts priekšlaicīgas saņemšanai neatbilstošām vairākas
mācību pārtraukšanas samazinā- pedagogu ikdienas darbā nepieciešanai» (Projekta identifikācijas Nr. šamas lietas (datori, Zaļā klase, sporta
8.3.4.0/16/I/001) uzsākts 2017.gada laukums pie Ausekļa ielas ēkas, da30.augustā.
baszinību mācīšanai nepieciešamais
Projekts veicina ilgtspējīgas sadar- aprīkojums). Kā lielākie redzamie darbības sistēmas veidošanu starp paš- bi ir plānoti mācību telpu remonti skovaldību, skolu, pedagogiem un vecā- las ēkā Raiņa ielā 28a 1.stāvā un Aukiem, lai laikus identificētu bērnus un sekļa ielā 5 telpas 2.stāvā. Lielākais
jauniešus ar risku pārtraukt mācības un objekts ārpus skolas teritorijas būs
sniegtu viņiem perso-nalizētu atbalstu. skolas internāts Domes bulvārī. Šobrīd
Šajā projektā ie-saistītas Valkas Jāņa Ci- ir pabeigti internāta un telpu remontu
mzes ģimnāzija, Ērģemes pamatskola, būvprojekti.
Kārķu pamatskola, Vijciema pamatskola.
Projekta kopējais finansējums ir
Pro-jektā novadā paredzēts iesaistīt 14 EUR 1 467 520, saskaņā ar prognozēm,
skolēnus. Speciālisti ieteiks katram riska būs nepieciešams ievērojams pašgrupas skolēnam individuāli nepiecie- valdības līdzfinansējums visas interšamo atbalstu, lai sekmīgi iekļautos nāta ēkas pilnīgai atjaunošanai.
izglītības apguvē. Šobrīd ir uzsākts darbs
Projekta vadītāja Inga Aleksejeva.
pie individuālo plānu sagatavošanas. Par
projekta līdzekļiem tiks apmaksāts peProjekts «Nodarbināto personu
dagogu vai citu speciālistu darbs. profesionālās
pilnProjektā ir paredzēta arī finansiāls at- veide» (Projektakompetences
identifikācijas
Nr.
balsts sociālo problēmu risināšanai. 8.4.1.0/16/I/001). Projekta mērķis piln2017./2018.mācību gadā projekta plā- veidot nodarbināto personu profenotais budžets ir EUR 12 813.
kompetenci, lai laikus novērstu
Projekta koordinators Aivars Ik- sionālo
darbaspēka
neatbilstību
šelis. Vairāk informācijas www.pum- darba tirgus kvalifikācijas
pieprasījumam, veicinātu
purs.lv.
strādājošo konkurētspēju un darba
Sagatavošanā Valkas novadā ir 8.1.2. produktivitātes pieaugumu. Projektā
specifiskā atbalsta mērķa projekts ir paredzēts dot iespēju strādājošiem
«Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu apmeklēt mācības un pilnveidot savu
mācību vidi». Projekta mērķis ir iz- kvalifikāciju. Par projekta līdzekļiem
glītības infrastruktūras attīstība, lai tiks veikta daļēja vai pilnīga mācību
sekmētu plānoto kompetenču pieejā apmaksa, iespējams saņemt karjeras
balstītā vispārējās izglītības satura konsultanta pakalpojumu. Pieejami
pakāpenisku ieviešanu. Projekta at- arī citi atbalsti: asistenta vai surdotulbalstu plānots sniegt saskaņā ar ka izmaksu kompensācija strādājošapašvaldību attīstības programmu in- jiem ar invaliditāti, atbalsts reģionālavestīciju plānos iekļauto projektu ideju jai mobilitātei strādājošajiem, kuriem
pamatojumu, t.sk. ņemot vērā paš- piešķirts maznodrošinātas vai trūcīvaldības risinājumus izglītības iestāžu gas personas statuss. Mācības nodropiepildījuma nodrošināšanai 2025. šinās profesionālās izglītības iestādes
gadā. Lai noslēgtu finansējuma sa- vai mācību centri. Katru gadu tiks noņemšanas līgumu, bija jāveic nozīmīgi teiktas pieejamās mācību programsagatavošanās darbi. Viens no atlases mas un mācību vietas.
Šobrīd līdz 5.novembrim ir izsludikritērijiem bija skolu tīkls Valkas
novadā atbilstoši projekta nosacī- nāta pieteikšanās 4 nozarēs; būvniecījumiem. 2016.gadā tika veikta skolu bas specialitātēs, IKT un elektronika,
reorganizācija un izveidota Valkas kokapstrādes specialitātēs, metālapJāņa Cimzes gimnāzija, Ozolu sākum- strādē. Pieteikšanās tiek organizēta
skola. 2015.gadā tika uzsāktas sarunas izvēlētajā mācību iestādē.
Projekta konsultante Baiba Vorobjear pedagogiem par mācību vides
uzlabošanu. 2016.gadā atbilstoši peda- va (tel. 27898014). Vairāk informācijas
gogu vēlmēm tika sagatavota projekta www.macibaspieaugusajiem.lv. z
ideja un iesniegta Izglītības un zi-

Ērģemes pamatskolas spilgtākie notikumi 2017.gadā

ads kā allaž iesākās ar ZinātkāG
ro pēcpusdienu, kurā piedalās
skolēni, kuri pirmajā semestrī ieguvuši

labu un izcilu mācību sasniegumu vērtējumu. Šo pasākumu gatavoja skolotāja Ilze Vehi, kura ieradās kā viešņa no
sendienām vācu muižkundzes apģērbā, saistot pasākumu ar Ērģemes pili.
Skolēni minēja senos amata pienākumus pilī, smēlās ziņas no dažādiem
avotiem un mācījās seno laiku rotaļas.
Kā ierasts šajā dienā skolēni gūst jaunas zināšanas un iemaņas jautrā atmosfērā.
Februārī visā valstī aktuālas ir «Ēnu
dienas». Mūsu skolā 8. un 9.klases skolēni dodas ēnot interesējošu profesiju,
bet mazākie iepazīstas ar novada iestādēm un tajās nepieciešamajām profesijām. Vecāko klašu skolēniem aktuālās
profesijas bija pavārs, kinologs, laborants, deju kolektīvu vadītājs, mākslas
skolas skolotājs. Mazākie apmeklēja
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkni un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Atgriežoties skolā skolēni dalās ar iespaidiem, stāsta par redzēto, dzirdēto un
paveikto šajā dienā. Lielajiem ir svarīgi
saprast vai tā ir viņa nākotnes profesija, vai būs vēlēšanās mācīties izvēlētajā
jomā.
Viens no sirsnīgākajiem pasākumiem skolā ir «Vecvecāku pēcpusdiena», kad skolēni skolā gaida ierodamies
savus vectētiņus un vecmāmiņas. Bērni un jaunieši ir sagatavojuši viesiem

izstādi, koncertu un nelielu dāvaniņu,
pēc tam pie kopīgas tējas tases un našķiem jautri tiek vadīts laiks sarunās un
rotaļās. Visa pasākuma laikā var iepazīties ar skolēnu darbiem, kas tapuši
vizuālās mākslas un mājturības stundās. Šis ir viens no viskuplāk apmeklētajiem pasākumiem skolā. Un kā gan
savādāk? Kuram tad vēl ir laiks priekš
mazākajiem, ja ne vectētiņiem un vecmāmiņām, jo mammām un tētiem jāstrādā. Un liels prieks bērnu acīs vērojams, kad uz ceļa parādās katram zināmie tuvinieki, jo tieši viņi ir tie, kas
apmīļo, sabužina un palutina.
Cenšamies apmeklēt arī novada rīkotos pasākumus atbilstoši skolēnu interesēm. Tā katru pavasari un rudeni
veltām sportiskām aktivitātēm, jo dodamies uz Valkas estrādi, lai piedalītos
skrējienu seriālā «Optimists». Svaigs
gaiss, labi pavadīts laiks un skrējiens
draugu lokā katram dod emocijas, kur
nu vēl, ja izdodas grupā sevi ieraudzīt
pirmo trīs vietu ieguvējos, tad arī balva
garantēta. Autobuss šajās ceturtdienās
mums ir par mazu, jo skriet gribētāju
skolā ir diezgan daudz.
Tautisko deju kolektīvs ar savu dalību atbalstīja novada «Baltā galdauta»
svētkus. 4.maija rītā mūs gaidīja skatuve pie Valkas kultūras nama, kur sākumā bija mēģinājums, bet nedaudz vēlāk
jau koncerts.
Riteņbraucēju pulciņam nācās pasvīst, jo dalība «Jauno satiksmes dalībnieku foruma» Valkas novada kārtas

sacensībās nenodrošināja dalību valsts
mēroga sacensībās. Jaunā kārtība paredzēja, ka Vidzemes zonas labākās komandas tikās sacensībās Valmierā, kur
atkal bija jāspēj iegūt 1. vai 2.vieta, lai
tiktu tālāk. Līdz ar to skolēniem nācās
mācīties satiksmes noteikumus, drošības jautājumus, velosipēda uzbūvi un
pirmās palīdzības jautājumus, lai sevi
varētu pierādīt trīs posmos. Priecē, ka
tikām līdz Rīgas posma sacensībām,
kurās ieguvām godpilno 3.vietu Latvijas mērogā. Joprojām esam labāko skolu desmitniekā satiksmes drošības
jomā!
Skolas gaitu noslēgums saistās ar
koncertu, kas notiek mūsu brīvdabas
estrādē. Diena paiet mēģinot, vēlāk ierodas vecāki, radi un draugi, lai dalītos
priekos par paveikto mācību gadā. Sakām paldies skolēniem, kas labi mācījušies, piedalījušies dažādos konkursos
un olimpiādēs. Arī pieaugušie, kas palīdzējuši skolai atbalstot dažādos pasākumos, saņem nelielu pateicību.
Visu mācību gadu skolēni brauc tuvākās un tālākās ekskursijās, lai iepazītos ar Latvijas dabu, muzeju ekspozīcijām un pedagoģiskajām programmām,
izmanto iespēju apmeklēt teātrus. Tas
satuvina kolektīvus, palīdz mācīties
uzvesties sabiedrībā un ieraudzīt lietas
dzīvē. Mācību gadam beidzoties, dāvana par labu darbu ir ekskursija skolēniem, kas to ir nopelnījuši ar atbilstošu
darbu skolas vārda popularizēšanā.
Katru jaunu mācību gadu skolas sāk

ar Zinību dienu, kad saimē tiek uzņemti pirmīši, jaunie skolēni un darbinieki.
Uzsākot šo mācību gadu, pie mums bija
Gudrības māte un Sprīdītis, kas iepazīstināja visus ar skolas dzīvi.
Oktobrī visus skolā pāršalca pārsteigums – 2003.gada skolas absolvents
Mihails Pavļišins uzdāvināja jaunu tenisa galdu. Liels prieks par to, protams,
bija skolēniem, kuri tenisu spēlē gan
starpbrīžos, gan pēc stundām, tādējādi
ir rasta iespēja brīvā laika pavadīšanai
ne tikai spēlējot galda spēles, bet arī tenisu.
Jaunums skolā ir robotikas pulciņš
un peldēšanas nodarbības 1. – 4.klašu
skolēniem, kuri visu jauno uzņem ar
sajūsmu. Šīs iespējas rastas apgūstot
Eiropas fondu finansējumu novadā.
2017.gada nogalē pēc ieilgušiem remontdarbiem, esam ieguvuši gaišas,
krāsainas pirmsskolas grupiņas telpas
un mūsdienīgu skolas ēdināšanas bloku ar milzīgām iekārtām un jaunām
iespējām ēdināšanas nodrošināšanai.
Decembris skolā paiet Ziemassvētku
pasākuma gaidās. Līdztekus stundām
un mājasdarbiem, klases domā par
priekšnesumiem kopējam uzvedumam, noformējumu telpās un svētku
noskaņas radīšanu. Un tad… lielais pasākums! Vecākiem prieks ieraudzīt savus bērnus darbojamies kopīgajā izrādē, ko vēro vecāki, radi un draugi.
Emocijas, smaidi, foto, gada noslēgums
klašu eglītēs, kur vecāki un bērni vienojas kopīgos uzdevumos. z
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Aicinām iesniegt projektu pieteikumus Grantu programmai
«Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!» 1.kārtā
Teksts: Gunta Smane, Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja

L

ai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Valkas novada dome jau trešo
gadu ar līdzfinansējumu atbalstīs Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī fizisko personu projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu programmā «Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!».
Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums

2018.gadā plānots 5000 eiro. Maksimālā pašvaldības
līdzfinansējuma summa vienam projektam ir 1000
eiro, izņemot projektus, kuros plānota izbraukuma
ēdināšanas – tirdzniecības pakalpojuma sniegšana,
maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma summa
vienam projektam ir 1600 eiro.
Konkursa pieteikumus var iesniegt no izsludināšanas brīža līdz 2018.gada 15.aprīlim.
Konkursa nolikums, projektu pieteikuma veidlapa un informācija par konkursa norisi -mājas lapā

internetā http://www.valka.lv/Uzņēmēji.
Kontaktpersona jautājumos par Grantu programmu «Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!»
Gunta Smane, e-pasts gunta.smane@valka.lv, tālr.
26463408, 64707478.
Plašāka informācija par Grantu programmu
«Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!» tiks
sniegta 19.martā plkst. 16.00 Valkā, Beverīnas ielā
3, 1.stāva zālītē. Aicināti visi interesenti! z

Vidzemē aicina vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem,
pieteikties bezmaksas sociālo pakalpojumu saņemšanai savās pašvaldībās
Teksts: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību
speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā

Ī

stenojot deinstitucionalizācijas procesu Latvijā,
Vidzemes plānošanas reģions aicina tos vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem
un kuriem ir noteikta invaliditāte, doties uz savas
pašvaldības sociālo dienestu, lai pieteiktos sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai bez maksas.
Vidzemē projektā «Vidzeme iekļauj» iesaistījušās visas 26 pašvaldības, un ikvienā no tām jau šobrīd bērni ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta
invaliditāte) var saņemt dažādus pakalpojumus.
Ikviens bērns ar funkcionāliem traucējumiem
(un kuram izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas
kopšanas pabalsta nepieciešamību) var saņemt atelpas brīža pakalpojumu līdz pat 30 diennaktīm gadā,
turklāt ceļa izdevumi vecākiem uz pakalpojuma saņemšanas vietu un atpakaļ tiks kompensēti. Atelpas
brīža pakalpojums sniedz iespēju bērna vecākiem
kaut nedaudz atgūties no smagās un atbildīgās ikdienas, vienlaikus apzinoties, ka bērns tiks aprūpēts, kā
arī viņam būs nodrošināta iespēja gūt jaunas sociālās
prasmes un iemaņas vecāku prombūtnes laikā.
Tāpat ikviens bērns ar funkcionāliem traucējumiem (un kuram izsniegts VDEĀK atzinums par
īpašas kopšanas pabalsta nepieciešamību) var saņemt arī sociālās aprūpes pakalpojumu. Bērni līdz
4 gadu vecumam (ieskaitot) šo pakalpojumu var sa-

ņemt līdz pat 50 stundām nedēļā, savukārt no 5 līdz
17 gadu vecumam (ieskaitot) – līdz pat 10 stundām
nedēļā. Svarīgi atcerēties, ka sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanai var pieteikties ne tikai tie vecāki, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem
un kuri strādā vai mācās (t.sk. neklātienē), bet arī
gadījumos, kad vecāks vēlas apmeklēt kādu pasākumu vai kā citādāk saturīgi pavadīt brīvo laiku, lai
atpūstos no smagās ikdienas. Vecāki savam bērnam
sociālās aprūpes pakalpojumu vecāku atpūtas brīžiem var pieteikt līdz pat 10 stundām nedēļā. Jāpiebilst, ka piesakot sociālās aprūpes pakalpojumu,
drīkst norādīt arī vēlamā sociālā aprūpes pakalpojuma sniedzēju.
Savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
un dienas aprūpes centra pakalpojumi deinstitucionalizācijas projekta ietvaros tiks bez maksas nodrošināti to vecāku bērniem, kuriem projekta ietvaros jau veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un sastādīti atbalsta plāni, kuros uzskaitīti pakalpojumi, kas ir svarīgi bērna attīstībai un veselības stāvokļa uzturēšanai vai uzlabošanai. Projekts
paredz, ka izvērtētie bērni ar funkcionāliem traucējumiem var kopumā saņemt atbalsta plānos noteiktos pakalpojumus līdz pat 40 reizēm visā projekta
īstenošanas laikā. (Uzmanību! Noteiktās 40 reizes
attiecas uz visiem izmantotajiem pakalpojumiem
kopumā, nevis katru atsevišķi.) Svarīgi, ka bērna
vecāki paši var izvēlēties speciālistus, pie kuriem
vest savu bērnu, jo skaidrs, ka pakalpojumu vislabāk spēs sniegt tas speciālists, kurš bērnu jau pazīst
un abiem izveidojies labs emocionālais kontakts.
Vienīgais noteikums – pakalpojuma sniedzējam noteikti jābūt reģistrētam sociālo pakalpojumu reģis-

trā vai arī ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu reģistrā.
Būtiski, ka arī vecāki, audžuvecāki un aizbildņi, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem (un kuriem veikta individuālā vajadzību izvērtēšana), var saņemt psihologa, rehabilitologa un
fizioterapeita pakalpojumus, kā arī apmeklēt izglītojošās atbalsta grupas līdz 20 reizēm visa projekta
īstenošanas laikā.
Vairāk par to, kāda ir pieteikšanās kārtība un
kādi dokumenti nepieciešami, lai pakalpojumu saņemtu, skaidrots Ministru kabineta noteikumos nr.
313, kā arī jautājumus aicinām uzdot savas pašvaldības sociālā dienesta darbiniekiem vai arī zvanot
projekta «Vidzeme iekļauj» sociālo pakalpojumu
ekspertei Lainei Zālītei (mob. tālr. 26536286).
Līdzīgi minētos pakalpojumus bērni ar funkcionāliem traucējumiem var saņemt arī citos plānošanas reģionos Latvijā (Kurzemē – projekts «Kurzeme
visiem», Zemgalē – «Atver sirdi Zemgalē», Latgalē
– «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā», Rīgā «Sirdsdomas jaunai dzīvei»).
Pakalpojumi, kurus nosauktās mērķgrupas pārstāvji Vidzemē saņems, tiks apmaksāti no deinstitucionalizācijas projekta «Vidzeme iekļauj» budžeta.
Par deinstitucionalizācijas procesu valstī, tā mērķiem un plānotajiem rezultātiem lasiet Labklājības
ministrijas mājaslapā.
Vairāk informācijas: deinstitucionalizācijas projekta «Vidzeme iekļauj» vadītāja Ina Miķelsone,
mob. tālr. 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv; sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob. tālr.
26536286, laine.zalite@vidzeme.lv z

K ļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaug t!

ilvēka dabā ir palīdzēt saC
vam līdzcilvēkam – ziedot
naudu labdarības akcijā, uzklau-

pusģimenes aprūpes iestādē, bet gan
izaugt ģimeniskos apstākļos. Audžuģimenei ir tiesības izvēlēties, kāda vesīt drauga bēdu stāstu un ļaut iz- cuma bērnus viņa būtu gatava uzņemt
raudāties uz sava pleca, atdāvināt savās mājās.

lietas, kuras pašam vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs... Bet varbūt Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, kuri
palikuši bez vecāku rūpēm un
mīlestības? Varbūt arī tavas ģimenes roku vadīts, kāds mazulis var
mācīties staigāt, runāt, rūpēties
par sevi un apjaust, ka kādam šinī
pasaulē ir svarīgs un vajadzīgs?
Varbūt esi gatavs dot savu mīlestību kādam pusaudzim, kurš ļoti
ilgojas pēc mājām, neskatoties uz
šībrīža spuraino raksturu? Laikā,
ko bērns pavada ģimenē, nevis
bērnu namā, viņš mācās ģimenes
dzīvi un savstarpējās attiecības,
iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas
pienākumiem, apjauš, ka mamma
un tētis mīl un rūpējas par bērniem.
Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus,
kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru
vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar par
viņiem rūpēties. Audžuģimene dod
iespēju šādam bērnam nenokļūt ār-

Lai kļūtu par audžuģimeni:

veic pārrunas ar pretendentiem un
pieņem lēmumu par audžuģimenes
statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
6. Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek
noslēgts līgums starp ģimeni un pašvaldību.

1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumenPar materiālo atbalstu
tus, jāiesniedz iesniegums noteiktā
audžuģimenei.
formā par audžuģimenes statusa pie- 1. Valsts piešķirtā atlīdzība par aušķiršanu, kā arī ģimenes ārsta un psi- džuģimenes pienākumu pildīšanu
hiatra – narkologa
(iesniegums
jāizziņas par vesearbūt arī tavas ģimenes roku raksta VSAA).
lības stāvokli.
• No
2018.gada
vadīts, kāds mazulis var 1.janvāra atlīdzī2. Bāriņtiesa mēmācīties staigāt, runāt, bas par audžuģineša laikā izskata
dokumentus, izrūpēties par sevi un apjaust, menes pienākumu
pēta audžuģime- ka kādam šinī pasaulē ir svarīgs pildīšanu apmērs
nes statusa preir atkarīgs no auun vajadzīgs?
tendentu dzīves
džubērnu skaita
apstākļus, kā arī
audžuģimenē:
viņu motivāciju
• par vienu auun spējas audzināt bērnu.
džuģimenē ievietoto bērnu – 171 eiro
3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par au- mēnesī,
džuģimenes statusa pretendentu pie- • ja audžuģimenē ir ievietoti divi
mērotību audžuģimenes pienākumu bērni – 222,30 eiro mēnesī,
veikšanai.
• ja trīs un vairāk bērnu – 273,60 eiro
4. Audžuģimenes statusa pretendenti mēnesī.
bez maksas noklausās mācību kursu. 2. Valkas novada domes noteiktie
Kursos kvalificēti speciālisti – me- pabalsti audžuģimenei (iesniegums
diķi, juristi, psihologi, sociālie darbi- jāraksta Valkas novada sociālajā dienieki vada lekcijas par bērnu aprūpes nestā):
un attīstības jautājumiem, saskarsmi • ikmēneša pabalsts bērna uzturam
ģimenē, tiesisko regulējumu un citām tiek aprēķināts un izmaksāts atbilstoši
aktuālām tēmām, kas noderīgas ne spēkā esošajiem Ministru kabineta
vien audžuģimenei, bet ikvienai ģi- noteikumiem par katru audžuģimenē
menei. Kursu noslēgumā to dalībnieki ievietoto Valkas novadā dzīvesvietu
deklarējušo bērnu šobrīd tas ir 215
kārto eksāmenu un saņem apliecību.
5. Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām eiro par bērnu no 0 līdz 6 (ieskaitot)

V

gadiem un 258 eiro par bērnu no 7 līdz
17 (ieskaitot) gadiem.
• vienreizējais pabalsts bērnam nepieciešamā mīkstā inventāra un apģērba iegādei ir 300 eiro apmērā par
katru audžuģimenē ievietoto Valkas
novadā dzīvesvietu deklarējušo bērnu.
• ja bērns vienā audžuģimenē ir pavadījis piecus gadus un turpina tur
atrasties, audžuvecākam ir tiesības
pieprasīt un atkārtoti saņemt vienreizēju pabalstu bērnam nepieciešamā
mīkstā inventāra, un apģērba iegādei
150 eiro.
• apmaksātas brīvpusdienas skolā
vai pirmskolas izglītības iestādē 100%
apmērā;
• pabalsts veselības aprūpes un / vai
psihologa apmeklējuma saistīto izdevumu segšanai līdz 100 eiro gadā, pēc
izdevumu apliecinošu dokumentu
piestādīšanas.
Bez materiālā atbalsta katrai audžuģimenei ir tiesības saņemt pašvaldības
sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.
Sīkāku informāciju par apmācībām
un audžuģimenes statusa iegūšanu
varat saņemt zvanot Valkas novada
bāriņtiesai tel. 64725933, mob. tel.:
29453790, par materiālo atbalstu Valkas novada sociālajam dienestam tel.
64725937, mob. tel. 29452453.

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini
par audžuģimenēm, vai Tevi
vienkārši urda ziņkāre! Palīdzēsim kopā mūsu bērniem! z
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zglītībā

Aicinājums augt par sava novada saimniekiem

Teksts: Silvija Dorša, laikraksta
«Mazpulks» redaktore

N

oslēdzies Eiropas Savienības programmas Erasmus+
finansētais Latvijas Mazpulku organizācijas projekts «Jaunie novada saimnieki». Projekta mērķisveicināt strukturētu dialogu starp
jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī uzņēmējiem un atbildīgajiem par jaunatnes darbu, lai jaunieši labāk izprastu uzņēmējdarbības nozīmi novada izaugsmē,
kopīgi diskutētu, kā mērķtiecīgi
audzināt jaunos uzņēmējus, iedvesmotu jauniešus dzīvot savā novadā
un pievērsties uzņēmējdarbai.
Projekta laikā astoņos Latvijas novados notika diskusijas «Sava novada saimnieki». Pēdējā projektā organizētā diskusija «Sava novada saimnieki» starp mazpulcēniem, pašvaldības lēmumu pieņēmējiem, jaunatnes darba organizatoriem un uzņēmējiem notika 5.februārī Valkā.
Dienas pirmajā daļā mazpulku
pārstāvji un to vadītājas novada BJC
«Mice» tikās aktīvā kopdarbā ar projekta vadītāju, Latvijas Mazpulku
padomes priekšsēdētāju Randu Ķeņģi, projektu koordinatori Austru Pavāri un brīvprātīgo Lailu Zupu.
Katra mazpulka komanda bija sagatavojusi materiālu par savu darbu
un veikusi kāda vietējā uzņēmēja
intervēšanu. Kopīgi visi sagatavoja
prezentāciju.
Pēc tam Valkas novada domē notika diskusija «Sava novada saimnieki», kuru vadīja Randa Ķeņģe,
Austra Pavāre un Laila Zupa. Diskusijā piedalījās mazpulcēni no 11.Val-

kas, 239.Kārķu, 367.Vijciema un 687.
Ērģemes mazpulka kopā ar vadītājām Viktoriju Maļukovu, Ģertrūdi
Ābeli, Anitu Lotiņu, Baibu Ozolu.
Ar jauniešiem tikās, viņus uzklausīja, ar viņiem diskutēja un kopīgi
darbojās Valkas novada domes pārstāvji.
Sarunas sākumā mazpulcēni prezentēja sagatavoto prezentāciju par
padarītajiem labajiem darbiem mazpulkos un vizītēm uzņēmējiem.
Mazpulcēni domāja, kāds varētu būt
viņu sapņu novads. Arī domes pārstāvji izteica savus sapņus un domas,
kā viņi redz savu novadu un kas tajā
trūkst.
Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis izteica
vairākus konkrētus ierosinājumus,
kā mazpulcēni, kļūstot par jaunajiem
uzņēmējiem, nākotnē varētu paplašināt novadā piedāvāto pakalpojumu un ražojumu klāstu, uzsvēra, ka
novadā ir ļoti nepieciešami ražotāji,
kas pārdot produkciju ar īpašu stāstu un interesantu produkta reklāmu.
Turpinājumā notika mazpulcēnu
un domes pārstāvju kopīgo grupu
darbs un aktīvas diskusijas par to, kā
mazpulki varētu palīdzēt attīstīties
Valkas novadam, un tieši tāpat par
to, kā novada dome varētu atbalstīt
mazpulkus.
Lai palīdzētu savam novadam,
diskusiju dalībnieki aicināja mazpulcēnus vēl vairāk piedalīties labdarības akcijās, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu. Domes pārstāvji ir
gandarīti, ka mazpulki ir aktīvi savu
pagastu un pilsētas sabiedriskajā
dzīvē, un aicināja jauniešus tādiem

Viss pašu rokās – tāds ir pasākuma moto.
būt arī turpmāk. Īpaši gaidīti mazpulcēni ir novada dabas objektu
kopšanā, dažādās talkās.
Diskusijas dalībnieki ierosināja
popularizēt savu novadu Latvijā un
ārpus tās, iesaistīties uzņēmēju reklāmu ideju radīšanā. Mazpulkiem ir
iespēja piedalīties novada tirdziņos
un pārdot savus gatavotos darbiņus
vai izaudzēto sezonālo pārtiku. Protams, mūsdienās neiztikt bez sociālajiem tīkliem, tāpēc domes pārstāvji
ierosināja jauniešiem aktīvāk reklamēt savu novadu elektroniskajā vidē,
līdz ar to piesaistot tūristus un citus
interesentus.
Jautājumā «Kā novads varētu stip-

rināt mazpulkus?» domes pārstāvji
ierosināja biežāk piedalīties dažādās
sarunās, diskusijās ar lēmumpieņēmējiem. Deputāti solīja atbalstīt novada mazpulku vasaras nometnes,
kas savulaik bija ļoti populāras, bet
pēdējos gados finanšu trūkuma dēļ
vairs nenotiek.
Apkopojot diskusijas rezultātus,
varēja secināt, ka domei un mazpulkiem ir jāturpina sadarbība, lai veicinātu novada attīstību. Domes pārstāvji piekrita – ja būs iedzīvotāji
novadā, tad novads varēs realizēt
daudz jaunu ideju. z

Februāris – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā karjeras izglītības mēnesis

Teksts: Gunita Gindra, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
direktores vietniece, pedagogs karjeras konsultants

L

īdzīgi kā dabā, kaut ārā vēl ziema, mēs sākam domāt jau par nākotni. Tā arī skolā.
Šobrīd mācību stundas, pārbaudes darbi un dažādi pasākumi, bet katrs skolēns tiek aicināts padomāt ne tikai par šodienu un rītdienu, bet ieskatīties mazliet tālāk nākotnē un sev atbildēt uz jautājumiem: Ko es gribu? Ko es varu? Kāda būs
mana profesija?
Lai vieglāk atbildēt uz šiem jautājumiem, 2.februārī 1. – 6.klašu skolēniem organizējām ar karjeras izvēli saistītu pasākumu «Profesiju karuselis».
Šajā dienā skolas Ausekļa ielas ēkā viesojās 18 dažādu profesiju pārstāvji – ugunsdzēsēji, policisti,
bibliotekāri, jaunsargi, mākslinieks noformētājs,
tulks, konditori, ķīmiķi, biologs, šuvējas floristes,
vetārsts, gleznotājs, dzejnieks, psihologs, medicīnas māsas, žurnālists fotoreportieris - un nelielās
meistardarbnīcās skolēni kaut uz īsu brīdi varēja
iejusties, uzklausīt, izmēģināt to, ko un kā dara
šie profesionāļi. Skolēni savās domās un arī ar apģērba palīdzību varēja «pielaikot profesiju». Domājam, ka šī diena pavēra plašākus profesiju apvāršņus ikvienam dalībniekam, jo pozitīvā gaisotnē bija iespēja iepazīt vairākas profesijas. Liels
paldies skolēnu vecākiem, profesionāļiem, kuri
atsaucās vadīt meistarklases! Saņēmām pozitīvas
atsauksmes par pasākumu «Profesiju karuselis»
gan no vadītājiem, gan skolēniem un domājam,
ka līdzīgu pasākumu ir vērts plānot arī citugad.
Karjeras tēmu projekta dienām izvēlējās arī
vairāku klašu kolektīvi – 4., 5., 7. un 9.klases – apmeklējot dažādus uzņēmumus, izspēlējot profesiju spēles, uzzinot vairāk par savām interesēm un
spējām.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 9.klašu skolēniem 14.februārī projekta dienas aizsākās kopā ar
novada 8., 9.klašu skolēniem, ēnojot un iepazīstot
Valkas novada pašvaldību un tās funkcijas. Jauniešu komandas ar kartes palīdzību, orientējoties
Valkas pilsētā, dienas laikā apmeklēja 10 kontrolpunktus un iepazina 14 institūciju darbību. Dienas noslēgumā visi skolēni Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas sporta hallē noskatījās studijas «Joy»
priekšnesumus un Vinetas Skutānes vadībā iemēģināja dejas soli. Paldies par atbalstu Karjeras
dienas īstenošanā iesaistītajām Valkas novada
nodaļām!
15.februāris 9.klašu skolēniem Valkas novada
domes zālē notika Profesiju konference, kuru ar
neparastu lekciju uzsāka karjeras konsultants
Mārtiņš Geida. Lektors uzrunāja jauniešus un aicināja domāt par katram aktuālu tēmu – dzīves
mērķis un tā sasniegšanu, par mācību motivāciju.
Pēc lekcijas 9.klašu skolēni aizstāvēja savas izveidotās prezentācijas par šobrīd viņus interesējošām profesijām.
16.februāris bija neparasta karjeras izvēles diena Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 7. – 12.klašu
skolēniem.
Netradicionāla tāpēc, ka gan VJCĢ, gan Ērģemes pamatskolas 7. un 8.klašu skolēniem bija iespēja 2 stundu garumā izspēlēt spēli «Karjera»
studijas «FunA» treneru vadībā. Spēle deva iespēju skolēniem neformālā vidē domāt par savām
prioritātēm, izvēloties savu darbības virzienu un
nākotnes profesiju. Savukārt Nodarbinātības
valsts aģentūras Valkas nodaļas karjeras konsultante Linda Upmale ar testu palīdzību skolēniem
palīdzēja sākt sevis izpēti, lai iegūtu ieskatu savā
profesionālajā orientācijā un izzinātu savas iespē-

jamās profesionālās darbības jomas, kā arī atbildētu uz jautājumu: kas es esmu vairāk – izpildītājs vai organizators. Katras klases kolektīvs audzinātāja vadībā izspēlēja arī «Karjeras kārtis».
Domājams, ka šī diena ar spēļu palīdzību pusaudžiem ļāva ieraudzīt savu nākotnes profesiju, vairāk ielūkoties sevī un izzināt sevi, sadarbojoties
ar vienaudžiem.
Kāda naudai ir nozīme karjerā? Jaunieši uzskata, ka galvenā. Tādēļ 9.klašu skolēniem karjeras
izvēles dienā bija iespēja ielūkoties naudas pasaulē un izspēlēt finanšu spēles – Cashflow un Flixa.
Jauniešiem spēles vadītāja projekta «Esi Līderis!»
pārstāvji, kuri palīdzēja azartiskā gaisotnē veidot
izpratni par finanšu iespējām mūsdienu pasaulē,
izmantojot viedtālrunī lejupielādējamas aplikācijas.
Vidusskolēniem karjeras izvēles dienā jau tradicionāli bija iespēja tikties ar vairāku Latvijas
augstskolu pārstāvjiem, kuru dienas uzdevums
bija sniegt aktuālāko informāciju par sevis pārstāvēto augstskolu. Uzaicinājumam šogad atsaucās: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskās universitāte, Vidzemes Augstskola, Rīgas Stradiņa
universitāte, Liepājas Universitāte, RISEBA, Biznesa augstskola «Turība» kā arī Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža. Par iespēju
savu dzīvi saistīt ar militāro karjeru stāstīja Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases
centra pārstāvis, kaprālis Jānis Iesalnieks.
Paldies ciemiņiem un dalībniekiem par vērtīgo
dienu!
Lai veiksmīgs karjeras izvēles ceļš ikvienam!
Pasākumi notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs» ietvaros. z
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Teksts: Mārcis Krams

Ē

rģemē jau pāris gadus aktīvi rosās
petankisti. Šī spēle ir azarta pārpilna, un tās sākumi meklējami vismaz 500
gadus pirms mūsu ēras. Šodien miljoniem
Vidusjūras reģiona valstu iedzīvotājiem
petanks ir kas vairāk nekā nodarbība,
kura aizņem brīvo laiku, un arī kaut kas
vairāk nekā sports. Tas ir kļuvis par dzīvesveidu, savdabīgu saskarsmes līdzekli
arī Ērģemes iedzīvotājiem. Ir nodibināts
sporta klubs «Petanks Ērģeme», kurā apvienojušies šīs sporta veida cienītāji. Pagājušā gadā Valkas novada dome iegādājās
bijušā Ērģemes veikala telpas, kuras pašlaik ir pielāgotas, lai varētu izmantot petanka treniņiem un sacensībām arī ziemā.
Kopumā Ērģemes petanka hallē jau notikušas jau vairāk nekā 60 sacensības, kuras
pulcējušas dalībniekus ne tikai no Ērģe-

mes, Zvārtavas, Naukšēniem, Rīgas,
Carnikavas, Ikšķiles, Ropažiem, Upesciema, Ventspils, bet pat viesus no tālākām vietām kā Kauņa un Tartu pilsētām.
Pērn pilnveidots ticis arī āra petanka
laukums, kas atrodas ļoti ainaviskā vietā
– ar skatu uz pilsdrupām, dīķu kaskādes
pakājē. Šeit uzstādīts bijušā muitas punkta vagoniņš, kas ļauj sacensību organizatoriem veiksmīgāk veikt pasākumu apskaņošanu, patverties no lietus, papusdienot un uzglabāt nepieciešamo inventāru. Lai attīstītu šo sporta veidu vēl
plašākā mērogā biedrība «Petanks Ērģeme» sadarbībā ar Valkas novada domi
sagatavoja projektu, kas iesniegts biedrības «Lauku partnerība Ziemeļgauja» finansējuma saņemšanas konkursā un
Bet ko nozīmē petanks? Provansas dialektā «les ped tanco» apzīmē
ceram uz ekspertu pozitīvu vērtējumu
jēdzienu
«kājas kopā». Tas ir galvenais noteikums, kurš jāievēro
idejai par unikālās petanka halles plašāspēlētājiem.
kām izmantošanas iespējām. z

Aizvadīta «Spēļu diena» Valkas pagastā
Teksts: Atis Empelis, Valkas pagasta
sporta organizators

S

estdien 10.februārī «Lugažu muiža» pulcēja gandrīz četrdesmit
dalībniekus, kas piedalījās «Spēļu dienā». Noskaidrojām labākos sešos spēļu
veidos – dambretē, novusā, šautriņu
mešanas divcīņā, badmintona sitienos
un galda spēlē ar metamajiem kauliņiem.
Kā jau varēja gaidīt, vissīvākās cīņas
notika pie novusa galdiem, kur šogad
uzvaru izcīnīja zvārtavietis Juris Laķis,
aiz sevis atstājot Agri Simuli un Madaru Papuli. Novusa turnīrā atsevišķi tika
vērtētas dāmas, starp trijām dalībniecēm uzvarētāja Gita Simule (otrā Inta
Kruška, trešā Inta Skrastiņa).
Dambretē starp 8 dalībniekiem uzvarēja Aigars Feldmanis no Ērģemes
pagasta, otrais Oskars Ziemiņš no Zvārtavas, trešais Kaspars Skrastiņš.
To, ka «kauliņu spēle» nav nekāda
joka lieta, tad kad bija atsvaidzināti atmiņā spēles noteikumi, pierādīja azarts
pie šīs spēles galdiņiem. Pirmo vietu izcīnīja Ivars Kosemae, otrais Roberts Teters, bet trešo vietu ieguva Ieva Kalniņa.
Kā varēja gaidīt, gandrīz visi dalībnieku vēlējās izmēģināt savu precizitāti
šautriņu mešanā. Uzvarai tikai ar precīziem metieniem tuvāk mērķa centram

bija par maz, vajadzēja arī veiksmi, lai
«Darts» spēles mērķī iegūtu pēc iespējas vairāk punktu. Tas vislabāk starp
vīriem izdevās Guntim Bašķim (1.vieta), otrais Roberts Teters, bet trešais
precīzākais – Kaspars Skrastiņš. Starp
sievietēm precīzākā bija Ance Andrējeva Empele, otrajā vietā Vija Kazaka, bet
trešais rezultāts Intai Kruškai.
Nopietna cīņa izvērtās arī badmintona bumbiņas precizitātes sitienos, izdarot 20 sitienus starp vīriem pirmais bija
Atis Empelis (37 punkti), otro vietu ieguva Ilmārs Andrējevs Empelis, bet
trešajā ar tādu pašu punktu skaitu (35
punkti) Guntis Bašķis, bet starp dāmām
precīzākā Enija Stahovska (28 punkti)
otrā labākā Marta Empele, bet trešā Inta
Kruška (abām 24 punkti).
Visi spēļu godalgoto vietu ieguvēji
saņēma diplomus un piemiņas balvas.
«Spēļu dienas» dalībniekiem bija iespēja arī sekot līdzi tiešraidēs, kā veicas
Latvijas kamaniņu braucējiem un biatlonistei Baibai Bendikai olimpiskajās
spēlēs Dienvidkorejā.
Paldies visiem dalībniekiem par to,
ka neskatoties uz alternatīvajām iespējām piedalīties pasākumos Kārķu pagastā un Valkā, izvēlējās ierasties Lugažu muižā, un par pozitīvo gaisotni. z

Izglītībā

• Alexela Igaunijas basketbola līgas spēle: BC Valga-Valka/
Maks&Moorits – Tartu Ülikool
2.martā plkst. 19:00, Valgas sporta halle
• 6.Zolītes reitinga turnīrs
3.martā plkst. 10:00, Saieta nams Lugažu muiža
• Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem (koordinācijai un
līdzsvaram)
• 5.martā plkst. 18:15, Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, 2.st. zāle
• Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem (koordinācijai un
līdzsvaram)
7.martā plkst. 17:30, Saieta nams Lugažu muiža
• OlyBet LBL spēle: BK «Valka/Valga» – BK Jēkabpils
7.martā plkst. 19:00, Valgas sporta halle
• LBL 2.līgas spēle: Valkas SI/Smiltene – BK Madona
8.martā plkst. 19:00, Valkas JC ģimnāzijas sporta halle
• Sieviešu dienas zolītes turnīrs
10.martā plkst. 10:00, Saieta nams Lugažu muiža
• Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem (izturībai un asinsritei)
12.martā plkst. 18:15, Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, 2.st. zāle
• Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem (koordinācijai un
līdzsvaram)
14.martā plkst. 17:30, Saieta nams Lugažu muiža
• Valkas novada 2018.gada atklātais čempionāts florbolā
17.martā plkst. 10:00, Valkas J.Cimzes ģimnāzijas sporta halle
• Pokera turnīrs
17.martā plkst. 17:00, Saieta nams Lugažu muiža
• Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem (izturībai un asinsritei)
19.martā plkst. 18:15,Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, 2.st. zāle
• Alexela Igaunijas basketbola līgas spēle: BC Valga-Valka/
Maks&Moorits – BC Kalev/Cramo
21.martā plkst. 19:00, Valgas sporta halle
• OlyBet LBL spēle: BK «Valka/Valga» – BK Ogre
24.martā plkst. 17:00, Valgas sporta halle
• Ērģemes pagasta galda spēļu čempionāta 2017./2018. 6.posms
24.martā plkst. 18:00, Turnas tautas nams
• Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem (izturībai un asinsritei)
26.martā plkst. 18:15, Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, 2.st. zāle

Notiks Skaļās lasīšanas sacensības otrā kārta

Teksts: Una Grāve, Skaļās lasīšanas sacensības
reģionālās koordinatore, Valkas novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre un
Sanita Lārmane, Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu
apkalpošanas nodaļas vecākā bibliotekāre

Šajā konkursā katrs reģionālais uzvarētājs lasīs
fragmentu no izvēlētās grāmatas un fragmentu no
citas, iepriekš nezināmas grāmatas, kas viņam tiks
iedota fināla norises rītā. Valsts fināls būs krāšņi
svētki, uz kuriem tiks ielūgta visa lasīšanas čempioopš septembra LNB Bērnu literatūras centrs na klase.
ir uzsācis jaunu valsts mēroga lasīšanas aktiSacensību metodika ir aizgūta no Holandes, kur
vitāti – Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību.
šāda
veida sacensība notiek jau vairāk nekā 20 gaValkas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literadus,
iesaistot
ap miljons bērnu. Latvijā šāda Skaļās
tūras nodaļā 22.martā plkst. 10:00 notiks Skaļās lasīlasīšanas
sacensība
notiek pirmo reizi.
šanas sacensības 2.kārta, kurā piedalīsies skolēni no
Uzsākot jaunu lasīšanas kampaņu, LNB Bērnu
Smiltenes un Valkas novada.
Latvijas Nacionālā bibliotēkas uzsāktā lasīšanas literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izveicināšanas programma 5. un 6.klašu skolēniem ir vēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai
jauna un vēl līdz šim Latvijā nebijusi aktivitāte. 11 lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāma– 12 gadus veci bērni visā valstī rudenī piedalījās tām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm,
aizraujošā pirmās kārtas konkursā savās skolās un kā arī veicināt lasītprieku.
Valsts Lasīšanas čempions saņems oficiālu trofebibliotēkās.
ju
(kausu) skolai, kas nākamajā gadā ceļos tālāk.
Lasīšanas sacensība notiek soli pa solim:
Viņš saņems arī individuālu balvu un dāvanu kar1.solis – 1.kārta skolā vai bibliotēkā (jau notikusi);
tes, ko varēs izmantot, lai iegādātos grāmatas. Valsts
2.solis – reģiona fināls Valkā 22.martā plkst.10:00;
3.solis – Nacionālais fināls (Latvijas Nacionālā bib- čempions uz gadu tiks iecelts par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru – iedvesmotāju.
liotēkā) – 12.maijā.
Sīkāka informācija pieejama pie Skaļās lasīšanas
Valsts finālā maijā sacensības turpinās viens kansacensības
reģionālās koordinatores Unas Grāves
didāts no katra reģiona. Šogad lasīšanas program(Valkas
novada
centrālā bibliotēka, tel. 28382892, emā jau piedalās vairāki tūkstošu bērnu, bet finālā
pasts
una.grave@valka.lv)
z
dalību ņems tikai 30 skolēnu, kas uzvarējuši reģiona kārtā.

K
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Ērģemes petanks nes pagasta vārdu pasaulē
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Sākusies pieteikšanās Latvijas – Igaunijas skrējienam

Teksts: Raivis Graņics,Valkas novada
domes sporta un jaunatnes daļas
vadītājs

L

atvijas-Igaunijas skrējiena organizētajā sapulcē pieņēma
lēmumu šogad 10 km distancē absolūtos uzvarētājus gan sieviešu, gan
vīriešu konkurencē apbalvot ar naudas balvām:
• 1.vieta – 200 EUR,
• 2.vieta – 150 EUR,
• 3.vieta – 100 EUR.
5 km distancē absolūtie uzvarētāji
tiek apbalvoti ar godalgām un piemiņas balvām, 5 km un 10 km distancē grupu uzvarētāji tiek apbalvoti
ar godalgām un piemiņas balvām.
Bērnu skrējienu pirmās trīs vietas
tiek apbalvotas ar piemiņas balvām.
Nūjotāju konkurencē tiks izlozēti
un apbalvoti laimīgie.
Naudas balvas nodrošina Valgas
pašvaldības dome un balvas tiks izmaksātas ar bankas pārskaitījumu.
Ir pieņemts lēmums izmainīt re-

ģistrācijas izmaksas, lai veicinātu
dalībnieku reģistrāciju un maksāšanu elektroniski noteikt dalības maksu:
• līdz 1.aprīlim – 5 EUR;
• no 2.aprīļa līdz 18.aprīlim – 10
EUR;
• maksājot uz vietas 21.aprīli dalības maksa 15 EUR un norēķināties
varēs tikai skaidrā naudā;
• nūjotājiem dalības maksa līdz 1.
aprīlim 3 EUR, vēlāk un uz vietas 5
EUR;
• bērnu skrējieni ir bez maksas.
Reģistrēšanās sadarbībā ar sportlat.lv:
https://www.sportlat.lv/
sacensibas/1110/starptautiskaisig au n i j a s - - -l at v i j a s - sk r e j i e n s rahvusvaheline-eesti---lti-jooks/registracija

NOLIKUMS: http://valka.lv/wpcont e nt/E e st i-L a%CC%8 8t i%20
Jooks%202018%20nolikums%20LV-1.
pdf z

Šaušanas sacensības
«Leģions 2018» nolikums
1. Mērķi un uzdevumi.

Popularizēt šaušanas sporta veidu bērnu un jauniešu vidū.
Veicināt sadarbību Valkas novada
jauniešiem ar Smiltenes novada,
Strenču novada, Beverīnas novada,
Valmieras pilsētas un Dienvidigaunijas jaunajiem ložu šaušanas sporta
entuziastiem.
Noskaidrot labākos šāvējus.

2. Sacensību organizatori.

vienāds, uzvar dalībnieks, kas veicis
vairāk centra trāpījumus. Katrā vingrinājumā atsevišķs vērtējums.
3. Uzvar dalībnieks, kurš īsākā laika
periodā sašauj 5 krītošos mērķus.

7. Pieteikumi.

Pieteikšanās sacensību vietā 22.
martā no plkst. 12:00 līdz 17:00.

8. Finanses.

Valkas novada deklarētajiem –
dalība bez maksas. Pārējiem EUR 1.

Sacensības organizē Valkas nova9. Apbalvošana.
da BJSS. Galvenais tiesnesis Dzintars 1. – 3. vietu ieguvējus katrā grupā,
Stočka, telefona numurs 26346999 katrā vingrinājumā, jauniešus un
un Valgas šaušanas sporta klubs.
jaunietes apbalvos ar medaļu.

3. Sacensību vieta, laiks.

Valkas pilsētas stadiona šautuvē
2018.gada 22.martā no plkst. 12:10.

4. Dalībnieki.

Sacensībās piedalās no 2008. līdz
1998.gadam dzimušie jaunieši un
jaunietes.
• 1.grupa – dzimušie no 2008. līdz
2006.gadam;
• 2.grupa – dzimušie no 2005. līdz
2003.gadam;
• 3.grupa – dzimušie no 2002. līdz
1998.gadam.

5. Sacensību kārtība.

1. Šaušana pa mērķiem (5 minūtes
piešaude un 20 šāvieni pa mērķi –
maksimums 15 min.).
* Šaušana pa mērķiem sēžot, atbalsts
no rokas, pneimatiski ieroči (šautenes) ar dioptrisko tēmēkli. Tikai 1.
vecuma grupa.
2. Šaušana pa mērķiem PŠ – 20 (5 minūtes piešaude un 20 šāvieni pa mērķi – maksimums 15 min.).
* Šaušana pa mērķiem stāvus, pneimatiskie ieroči (šautenes) ar dioptrisko tēmēkli. Tikai 2. un 3.vecuma
grupa.
3. Individuālās sacensības stāvus
šaujot pa krītošajiem mērķiem. Jaunietes un jaunieši (5 piešaudes šāvieni un 2 minūtes ieskaites laiks).
Pneimatiskā šautene ar atklāto tēmēkli. Tikai 2. un 3.vecuma grupa.
P.S. Valkas BJSS audzēkņi startē ārpus rindas.

6. Vērtēšana.

1., 2. uzvar dalībnieks ar lielāko sašauto punktu summu. Ja rezultāts

Sagatavoja Dz.Stočka,
tel.26346999 z

Martā Valkas novada atklātais
čempionāts florbolā

17.

martā Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas sporta hallē norisināsies Valkas novada atklātais
čempionāts florbolā. Turnīra mērķis
ir popularizēt florbolu un iesaistīt
Valkas novada iedzīvotājus fiziskās
aktivitātēs.
Programmā:
Reģistrācija 9:00 – 9:50;

Komandu pārstāvju sanāksme 9:50;
Turnīra sākums 10:00.
Turnīra dalības maksa 30 EUR,
pieteikšanās: ilvars.rullis@valka.lv
Turnīru organizē Valkas novada
dome sadarbībā ar Florbola klubu
Valka, turnīra galvenais tiesnesis Ilvars Rullis.
Vairāk informācijas www.valka.lv z

Kultūras dzīvē
Teksts: Līga Rozīte, Valkas novada
centrālās bibliotēkas Lasītāju
apkalpošanas nodaļas vadītāja

Nr. 100 (2) 2018.gada 28.februārī

13

Cikla «Izzudis, bet ne pazudis»
redzeslokā – Valkas pienotava

V

alkas bibliotēka turpina izzināt
kādreizējos Valkas uzņēmumus, kas šobrīd diemžēl vairs nedarbojas. 2017.gadā ciklu «Izzudis, bet ne
pazudis» iesākām ar uzņēmuma «Sarkanais rīts» darbinieču atmiņu vakaru, savukārt par kinoteātra «Draudzība» aktīvajiem darba gadiem tapa Gunāra Liedaga grāmatiņa «Mūsu dzīves
labākie gadi».
Šoreiz aicinām visus kādreizējos
Valkas pienotavas darbiniekus sazi-

nāties ar mūsu bibliotēku un uzticēt
savus stāstus, fotogrāfijas un citas piemiņas lietas, lai kopīgi veidotu kārtējo
cikla pasākumu.
Aicinām arī visus Valkas novada
piensaimniekus dalīties atmiņās par
savu darbošanos piensaimniecības
nozarē un sadarbību ar kādreizējo
Valkas pienotavu.
Visu marta mēnesi gaidīsim jūs Valkas bibliotēkā. Varbūt mums visiem
kopā izdosies radīt stāstu par Valkas
pienotavu?! Kopīgā atmiņu pēcpusdienā tiksimies aprīlī (konkrēts laiks
tiks precizēts).

Sīkāka informācija pa telefonu
64723672 vai 26680635 (Līga), 29135645
(Jana).
Mazliet no vēstures: «Valkas piensaimnieku sabiedrības koppienotavā
Valkā un 5 krejotavās nodod pienu 100
biedru un 80 nebiedru saimniecības
un pārstrādā gadā patlaban pāri par
2 000 000 kg piena. Centra koppienotava Valkā, Raiņa ielā 3, iekārtota bijušās Lugāžu muižas moderniecības telpās. Ar sava īpašuma iegūšanu sabiedrības grūtākais attīstības posms bija
nostaigāts. Tagad savā 15-tajā darbības
gadā sabiedrības stāvoklis ir stiprāks

kā jebkad. Varam
būt lepni, ka uz pašas valsts robežas,
darbojoties grūtākos apstākļos kā citur, vienpusīgā ierobežotā
rajonā,
esam guvuši lauksaimnieku kopdarbības laukā panākumus, kurus nav
kauns rādīt arī tuvējiem aizrobežas kaimiņiem.» (No
grāmatas «Valkas apriņķis» (1937).) z

Kārķos, pieminot Golgāta
ceļu, aicina uz tikšanos ar
Viesturu Kairišu

Teksts: Sandra Pilskalne

P

iektdien, 23.martā Kārķos notiks pasākums «Veļupes un Ķires krastos», kas veltīts tiem, kuriem
liktenis bija lēmis iet smago Golgāta
ceļu. Pulksten 14.00 būs piemiņas
brīdis pie Pelēkā akmens. Pēc tam
pulksten 15.00 tautas namā tikšanās
ar filmas «Melānijas hronika» režisoru Viesturu Kairišu.
Tā jau ir tradīcija, ka Kārķos vienmēr martā pulcējas represētie, skolēni
un pagasta sabiedrība, lai kopīgi dalītos atmiņās un pieminētu tos, kuri
cieta no represijām un tika izsūtīti uz
Sibīriju. 1949.gadā no Kārķu pagasta
izsūtīja 99 cilvēkus no 33 mājām, taču
smago Golgāta ceļu gājuši arī vēl tie
pagasta iedzīvotāji, kurus deportācijas skāra 1941.gadā, 1946.gadā un vēl
vairākos citos gados.
Šogad šis pasākums būs īpašs ar to,
ka savās atmiņās dalīsies ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī būs tikšanās
un sarunas ar teātra, operas un kino
režisoru Viesturu Kairišu. Viņa filmas
un izrādes izrādītas daudzos Eiropas
festivālos. Viestura Kairiša režisētā
filma «Melānijas hronika» tapusi pēc
Melānijas Vanagas grāmatas «Veļupes
krastā» motīviem. Interesanti ir tas, ka
Kārķos dzīvo viena no represētajām
Aleksandra Krastiņa (dzimusi Zvied-

re), kuras ģimenes piedzīvotais ir aprakstīts šajā grāmatā. Zviedri un Vanagi Sibirijā bija kaimiņu ģimenes, un
viņu likteņi bija cieši savīti.
«Jaunības sapņi, dzīves labākie
gadi, veselība, mājas, vīrs, dēls, sava
zeme – padomju vara to visu atņēma,
taču viņa izdzīvoja. Izdzīvoja, lai piedzīvoto pierakstītu un, lai arī nākamās paaudzes neaizmirstu stāstu,
kurā ar varu tikām ierauti mēs visi.»
– šie vārdi, kas rakstīti uz filmas «Melānijas hronika» afišas, uzrunā ikvienu skatītāju un ne velti 2017.gada nacionālajā filmu festivālā «Lielais Kristaps» triumfēja kā gada labākās pilnmetrāžas spēlfilma. Režisors Viesturs
Kairišs tika atzīts par labāko režisoru, šveiciete Sabīne Timoteo saņēma
par Melānijas lomu labākās aktrises
balvu.
Februāra beigās Viestura Kairiša
sāk uzņemt jaunu spēlfilmu «Pilsēta
pie upes», kurā filmas darbība notiek
no 20.gadsimta 30.gadiem līdz Otrā
pasaules kara beigām. Pasākumā Kārķos būs iespēja uzzināt arī par šo darbu, jo, zinot režisora radošumu un
domu pamatīgumu, skatītāji jau tagad
ar nepacietību gaida šo filmu.
Uz pasākumi gaidām ikvienu, lai
atcerētos mūsu tautas likteni, stiprinātu garu un bagātinātu dvēseli. z

22.martā plkst. 18.00 Valkas pilsētas kultūras namā
Cirka kolektīvs «ARGO» (Mariupole, Ukraina) un
SIA «Tigris Events» piedāvā cirka
šovu «Troļļu piedzīvojumi».
rincese Popija ar saviem draugiem troļP
ļiem un zālē esošajiem bērniem nolemj
sarīkot neparastus svētkus, kurus sabojāt no-

lēmuši piktie bergeni. Vai Popijai ar bērnu palīdzību izdosies izglābt troļļus? Vai izdosies
bergenus padarīt laimīgus? Ar ko beigsies karaļa Skrimšļa un Lēdijas Spīguļspožās draudzība? Kādus vēl pārsteigumus sagatavojuši
Popija un Zars? To mēs uzzināsim kopā. Laime slēpjas katrā no mums!
Programmas ilgums – 1 stunda 30 minūtes,
pārtraukums – 15 minūtes.
UZMANĪBU! KONKURSS! Uzzīmē jebkuru Trolli vai Bergenu, atnes zīmējumu uz pasākumu un saņem dāvanu!
Biļetes uz pasākumu nopērkamas Valkas
pilsētas kultūras namā, «Biļešu Paradīzes»
kasēs un www.bilesuparadize.lv .
Bērniem līdz 3 gadu vecumam (vecāku uzraudzībā), neaizņemot papildus vietu – ieeja
bez maksas.
Pasākuma rīkotāji skolās un bērnudārzos
dalīs skrejlapas. Ar skrejlapu, ievadot atlaižu
kodu A1510, biļetes iepriekšpārdošanā 6 eiro,
bez skrejlapas – 7 eiro. Pasākuma dienā biļetes cena visiem 7 eiro. z

Valgas stacijā
norisināsies Igaunijas
mūzikas video festivāls
Teksts: Marju Rebane, festivāla komunikācijas projekta
vadītāja

10.

martā, plkst. 19.00, Valgā norisināsies
Igaunijas Mūzikas Video Festivāls – dāvana Igaunijas Republikas 100.dzimšanas dienai.
Festivāls notiks Valgas dzelzceļa stacijā otro
reizi. Pasākums ir veltīts pašmāju mūzikas video,
kas ir uzņemti 2017.gadā un šī gada sākumā.
Stundu pirms tam visi interesenti ir laipni gaidīti uz festivāla norises vietu Valgas stacijā, kur
tiks atklāta Valgas muzeja izstāde «Kustīgiem attēliem – 100».
Programma īsumā:
* plkst. 19.00 Festivāls. Pēc žūrijas un skatītāju
balsojuma tiks noskaidrots labākais videoklips.
* plkst. 23.00 Liis Lemsalu un grupa.
* video diskotēka
Festivāla lapa internetā: www.muvi.ee z
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«Līvu» akustiskā programma
«Bez štepseļiem» Valkā
18.martā plkst. 19.00 Valkas pilsētas
kultūras namā – grupa «Līvi» ar
akustisko programmu
«Bez štepseļiem».

M

artā Latvijā sāksies grupas «Līvi» akustisko koncertu sērija. Tā sekos pagājušā
gada nogalē notikušajam koncertierakstam «Bez
štepseļiem», kas marta sākumā nonāks pie klausītājiem.
«Līvi» turpina dzīvot ar savu leģendāro vārdu, apstiprina mūziķis Ainars Virga. Kopš koncertieraksta Jānis Buķelis jeb Buks nu ir kļuvis
par pastāvīgu grupas daļu un pārliecinošu vokālistu. Grupā «Līvi» turpina spēlēt Guntars
Mucenieks (taustiņi), kā arī Henrijs Mucenieks
(ģitāra). Akustiskajā programmā piedalās arī
Edgars Silacērps (basģitāra), Māris Zīlmanis
(bungas), Aleksejs Balinskis jeb Alex (pūšaminstrumenti, perkusijas), Dzintars Beitāns (vijole)

un stīgu kvartets. Šis sastāvs arī atklāj, ka «Līvu»
gars un muzikālā kvalitāte tiek nodota no paaudzes paaudzē.
Liepājā pērn veiktais akustiskais koncertieraksts ir pierādījis, ka leģenda turpinās. Muzikantiem ir jāspēlē, un to viņi dara. Tas apliecina
Ainara Virgas teikto, ka grupas dzīvē sācies jauns posms.
«Bez štepseļiem» nav ierastā «Līvu» smaguma, taču klāt nākušas jaunas un īpašas nianses,
kas arī zināmās dziesmas ļauj sadzirdēt citādāk
un no jauna.
««Līvu» fani nebūs vīlušies, klausoties šo albumu un apmeklējot koncertus,» apstiprina
kompānijas «Mikrofona ieraksti» pārstāvis Guntars Račs. «Līvi» ir dzīvi.
Biļetes uz koncertu ir nopērkamas Valkas pilsētas kultūras namā, «Biļešu Paradīzes» kasēs
un www.bilesuparadize.lv. z

Valkā izskanēs Dzintara Čīčas
jubilejas koncerts

6.martā plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras namā ar savu 25 gadu jubilejas
koncertprogrammu «Bučas visiem» viesosies iemīļotais dziedātājs Dzintars
Čīča.

K

aut arī solists nu jau ir brašs jauns vīrietis,
vēl aizvien klausītāji viņu dēvē par mazo
Dzintariņu un viņa solokoncerti pulcē pilnas zāles visā Latvijā. Gluži kā pirms 15 gadiem, kad
Latvija Čīču iepazina Raimonda Paula koncertos, Bērnu Eirovīzijā un Latvijas Šlāgeraptaujā.
Visu laiku populārākās Dzintara Čīčas dziesmas, kā arī jaunāko laiku hīti būs koncertprogrammas «Bučas visiem» repertuārā – «Nāc un

dziedi», «Par to», «Tu esi vasarā», «Likteņlīnijas»
u.c. Neizpaliks arī klausītāju iemīļotās čigānu
romances. Kopā ar solistu muzicēs instrumentālā grupa pianista Anatolija Livčas vadībā, bet
koncertu vadīs Čīčas uzticamais mūzikas draugs
Kaspars Antess.
«Man paliek 25, bet uz skatuves esmu 15 gadus. Šādā nozīmīgā brīdī man ir svarīgi būt kopā
ar saviem klausītājiem, kuru atzinību es vērtēju
augstāk par balvām un diplomiem,» tā pirms
sava jubilejas koncerta atzīst Čīča.
Biļetes uz koncertu ir nopērkamas Valkas pilsētas kultūras namā, «Biļešu Paradīzes» kasēs
un www.bilesuparadize.lv. Iepriekšpārdošanā –
lētāk! z

«Nameja gredzens» būs
skatāms arī Valkā
5.martā plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras namā – jaunās filmas «Nameja gredzens» seanss.

T

Valkas novadpētniecības muzejs veidos
Valkas novada lietišķās mākslas
un amatniecības darbu izstādi

L

atvijas simtgades svinību gadā Valkas novadpētniecības muzejs aicina sarosīties visus lietišķās mākslas meistarus un amatniekus, lai ar savām
amata prasmēm iepriecinātu Valkas novada iedzīvotājus un ciemiņus.
Izstādi paredzēts atklāt akcijas «Muzeju nakts 2018»
pasākumā Valkas novadpētniecības muzejā 19.maijā.
Izstādes nosaukums – «Domas šūpulis». Kā uzsver
Muzeju nakts organizētāji: «Katras tautas un nācijas pastāvēšanu nodrošina šūpulis. Valsts dibināšanas un pastāvēšanas jēga rodama rūpēs par ģimeni, dzimtas un tautas šūpuli.»
Katrs autors var izstādei iesniegt divus darbus, no
kuriem izstādes organizatori (muzejs) patur tiesības izvēlēties darbus eksponēšanai izstādē.
Lūdzam līdz 20.aprīlim pieteikties dalībai izstādē
darba dienās plkst. 8.00 – 17.00; pa tālruni 64722198
(Viktorija Maļukova) vai e-pastu: muzejs@valka.lv.
Viktorija Maļukova,
Valkas novadpētniecības muzeja muzejpedagoģe

ā ir filma – leģenda par 13.gadsimta zemgaļu virsaiti Nameju, nacionālo pašapziņu un brīvības kodu, ko nes simboliskais gredzens.
Tas ir stāsts par laiku, kad bagātās un varenās
baltu pagānu zemes – īpaši Zemgale, kura kontrolē tirdzniecības ceļus un nekad nepakļaujas
nevienam, kļūst par iekārojamu mērķi Romai.
Pāvesta bastards Maksis ir gatavs iesaistīties
cīņā par iespēju valdīt Zemgalē. Nodevīgi tiek
noindēts valdnieks Viesturs. Taču varas gredzens un tiesības valdīt tiek jaunajam Namejam.
Pieredzes trūkumam un nodevībai Namejs liek
pretī drosmi. Vai Namejs un viņa tauta kļūs par
leģendu?
Filma «Nameja gredzens» runā par vērtībām,
ko svarīgi apzināties ikvienam.
Filma nav vēsturiska rekonstrukcija, bet asu
piedzīvojumu pilna leģenda.
Scenārija autori – Aigars Grauba un Max Kinnings.
Režisors – Aigars Grauba, operators – Valdis

Celmiņš, mākslinieks – Arnis Vatašs, kostīmu
māksliniece – Sandra Sila, komponists – Rihards
Zaļupe, producents –Andrejs Ēķis.
Lomās: Edvīns Endre (Namejs), Džeimss Blūrs
(Maksis), Aiste Diržiūte (Lauga), Ivo Martinsons
(Valdis), Andris Keišs (Ūlups), Artūrs Skrastiņš
(pāvests), Dainis Grūbe (Pihto), Egons Dombrovskis (Viesturs), Elīna Vāne (Rāma), Gints Andžāns (Sakens), Lauris Dzelzītis (Lemme), Jānis
Āmanis (Fulke), Kaspars Kārkliņš (Arko), Toms
Auniņš (Daugulis), Kaspars Zāle (Birre), Anete
Berķe (Gilla), Maija Ozoliņa-Arvena (Sigi), Ieva
Aleksandrova-Eklone (Ūlupa sieva), Igors Šelegovskis (mūks), Juris Žagars (Traidenis) un citi.
Producējošā studija – «Platforma».
Filmu atbalsta un finansē: Nacionālais Kino
centrs, VKKF, Latvijas televīzija, Latvijas nacionālie uzņēmumi: LMT, Depo, Latvijas valsts
meži , Citadele u.c.
Filma ir angļu valodā ar tulkojumu (voice
over) divās balsīs latviski.
Filmas garums – 1 stunda 50 minūtes, vecuma ierobežojums: 12+.
Biļetes uz filmas seansu maksās 3 eiro, skolēniem, uzrādot skolēna apliecību – 2 eiro. z

Agnese Rakovska ar solo programmu
«Vienaldzības» 2.martā Valkā
2.martā plkst. 20.00 Valkas pilsētas kultūras namā viesosies Agnese Rakovska
ar solo programmu «Vienaldzības».

P

irmo reizi Agnese Rakovska uzstājas ar
stīgu kvartetu ReDo, atskaņojot Raimonda Paula mūziku.
Pēc veiksmīgi aizvadītiem koncerta Rīgā,
Siguldā un Aizputē, mūzika tiks atskaņota arī

Liepājā, Valkā, Valmierā, Jelgavā, Talsos,
Ventspilī un Bauskā jau šī gada martā.
Uz skatuves – stīgu kvartets ReDo, pie klavierēm Matīss Repsis, īpašais viesis Edgars
Viļums un Matīss Dzenuška.
Biļetes Biļešu servisa kasēs (Valkā – Latvijas Pastā) un bilesuserviss.lv, kā arī Valkas pilsētas kultūras namā. Biļešu cena: 5; 8 un 10
eiro. z

Kultūras dzīvē
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Koncerts «Čigānu mūzikas virpulī»

16.

martā plkst. 19.00 Valkas pilsētas
kultūras namā notiks Starptautiskais teātra koncerts «Čigānu mūzikas
virpulī».
Koncertā piedalīsies dzīvās mūzikas orķestris «Giunter Light Orchestra» (Vācija), solisti
– zelta balss īpašnieki Ištvans Kvik (Lietuva),
Roze Coldaros (Zviedrija), Aļona Mihaja (Ukraina), ģitāras virtuozi Artūrs Sabilo (Lietuva)
un Armans Isojan (Armēnija), kā arī perkusiju
meistars Viktors Krasovskis (Baltkrievija). Šo
koncertu veidojis populārais mūzikas producents Viktoras Prapras (Lietuva), kurš 2015. un
2016.gadā iepazīstinājis mūs ar mūzikliem
«Čigānu Barons» un «Čigānu Princese», kas ar
lieliem panākumiem notika visā Latvijā.
Koncertu «Čigānu mūzikas virpulī» veidos
dziesmas, dejas un mūzikas «fiesta», kurā ap-

vienoti pasaules skaistākie skaņdarbi, kas savaldzinājuši cienītāju sirdis visā Eiropā un
tiks izpildīti čigānu, krievu un latviešu valodā
(zelta dziesma «Paldies Tev, draugs»). Neierasto ainu uz skatuves pavadīs vēl neredzēti labs
noskaņojums, jo izpildītāji tā aizraus publiku,
ka skatītājiem būs grūti mierīgi nosēdēt savās
vietās.
Izpildītāji vedīs līdzi 30 dažādus tērpus, 5
tonnas krāsainu dekorāciju, specefektu un
gaismas tehnikas.
Nepalaidiet garām iespēju apmeklēt šo brīnišķīgo pasākumu! Labs noskaņojums garantēts!
Biļetes par 11, 13 un 15 eiro nopērkamas
Valkas pilsētas kultūras namā, www.bilesuparadize.lv, Biļešu paradīzes kasēs. z

Folkloras festivāla «Baltica» ieskaņu sarīkojums
«Liela diena, Jāņu diena – abas vienu gaišumiņu»

17.

martā plkst. 16.00 Valkas pilsētas kultūras namā folkloras deju kopa «Sudmaliņas» ielūdz uz folkloras festivāla «Baltica» ieskaņu sarīkojumu «Liela diena, Jāņu diena – abas vienu gaišumiņu».
Sarīkojuma piedalīsies folkloras kopas no
Valkas, Valgas, Tartu, Rīgas, Siguldas, Cēsīm,
Dikļiem, Launkalnes, Veclaicenes, Sēļu muižas,

Valkas pilsētas kultūras namā
21.aprīlī plkst. 19.00 – grupa
«Baltie lāči» ar koncertprogrammu «Atvars»

Jērcēniem un Salacgrīvas.
Būs kopu kopkoncerts, kopīgas rotaļas un
danči.
Laipni aicināti visi folkloras draugi un interesenti!
Sarīkojums notiks pie galdiņiem, ar līdzpaņemtiem «groziņiem».
Ieeja – brīva. z

3.martā plkst. 18.00 Valkas pilsētas kultūras
namā notiks koncerts «Mēs tiekamies martā».
Uz to ielūdz modes deju grupa «Aija». Koncertā
uzstāsies deju kopas no Latvijas un Igaunijas. Ieeja
– brīva.

A

tvars dabā ir padziļinājums
upes vai ezera gultnē, virs
kura var veidoties ūdens virpuļi un
zemūdens straumes. Cilvēkam no
tādām vietām jāturas tālāk...
Taču no dzīves atvariem mēs neesam pasargāts neviens un bieži tie
mūs ierauj savā varā neatkarīgi no
tā, gribam mēs to vai nē.
Par to arī ir jaunākā grupas «Baltie lāči» dziesma, kuru aicinām klātienē novērtēt koncertprogrammā
ar tieši tādu nosaukumu – «Atvars».
Protams, neizpaliks arī citi jauni
un jau pazīstami grupas skaņdarbi.
Tiekamies!
«Pozitīvas emocijas garantētas !»,
sola grupas mūziķi.
Biļešu iepriekšpārdošana Valkas
pilsētas kultūras namā, Biļešu paradīzes kasēs un www.bilesuparadize.lv. Pirmo 100 biļešu cena – 7
eiro! z

Pēdējā brīdī
Valkā sāk darboties publiskā slidotava

N

o 21.februāra Valkā pie Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas pludmales volejbola centrā «Valka» ir
pieejama publiskā slidotava. Lai gan ledus vēl nav perfektā stāvoklī esam novērojuši, ka nepacietīgākie jau ir paspējuši iemēģināt slidas.
Slidotavas darba laiks no 16:00 līdz 22:00. Slidotava vakara stundās ir apgaismota.
Informācija par slidotavu: sporta speciālists Valkā –
Māris Koops mob. tel. 29424580.
Atgādinām, ka vēl joprojām ir iespēja Valkas pagasta
«Sedaskalnos» izmantot slēpošanas trasi kā arī Valkas
pilsētas stadionā izmantot klasiskai slēpošanai izveidoto trasi.
Sekojiet jaunākajai informācijai http://valka.lv/lv/
valkas-novads-1/sports-1 z

V

alkas novadpētniecības
        muzejā

• No 17.februāra līdz 31.martam izstāde «Saaudumi...», veltīta Igaunijas
valsts simtgadei.

V

alkas novada
Centrālajā bibliotēkā

Novadpētniecības stendā:

Valkas novadā

• Līdz 10.martam izstāde «Ap mums

alkas pilsētas
V
kultūras nama
        pasākumi
• 28.februārī plkst. 19.00 lielajā zālē
attiecību trillera «Ar putām uz lūpām» seanss. Ieeja – 2 eiro.
• 2.martā plkst. 20.00 lielajā zālē
Agneses Rakovskas solo programma
«Vienaldzības». Piedalās stīgu kvartets «ReDo». Biļetes Biļešu servisa
kasēs (Valkā – Latvijas Pastā) un
bilesuserviss.lv, kā arī Valkas pilsētas
kultūras namā. Biļešu cena: 5; 8 un 10
eiro.
• 3.martā plkst. 18.00 lielajā zālē
koncerts «Mēs tiekamies martā».
Ielūdz modes deju grupa «Aija». Ieeja
– brīva.
• 5.martā plkst. 19.00 lielajā zālē
jaunās filmas «Nameja gredzens»
seanss. Biļetes uz filmas seansu
maksās 3 eiro, skolēniem, uzrādot
skolēna apliecību – 2 eiro. Biļešu
iepriekšpārdošana.
• 6.martā plkst. 19.00 lielajā zālē
Dzintara Čīčas koncertprogramma
«Bučas visiem». Biļetes – Valkas
pilsētas kultūras namā, «Biļešu Paradīzes»
kasēs
un
www.
bilesuparadize.lv. Iepriekšpārdošanā
– lētāk!
• 9.martā plkst. 19.00 lielajā zālē novada Lauku balle. Ieeja ar ielūgumiem
vai biļetēm (cena – EUR 3).
• 16.martā plkst. 19.00 lielajā zālē
Starptautiskais teātra koncerts «Čigānu mūzikas virpulī». Biļetes par 11,
13 un 15 eiro nopērkamas Valkas
pilsētas kultūras namā, www.
bilesuparadize.lv, Biļešu paradīzes
kasēs.
• 17.martā plkst. 16.00 lielajā zālē
folkloras deju kopa «Sudmaliņas»
ielūdz uz folkloras festivāla «Baltica»
ieskaņu sarīkojumu «Liela diena, Jāņu
diena – abas vienu gaišumiņu». Ieeja
– brīva.
• 18.martā plkst. 19.00 lielajā zālē
grupa «Līvi» ar akustisko programmu
«Bez štepseļiem». Biļetes – Valkas
pilsētas kultūras namā, «Biļešu
Paradīzes»
kasēs
un
www.
bilesuparadize.lv.
• 22.martā plkst. 18.00 lielajā zālē
Cirka kolektīvs «ARGO» (Mariupole,
Ukraina) un SIA «Tigris Events»
piedāvā cirka šovu «Troļļu piedzīvojumi». Biļetes – Valkas pilsētas
kultūras namā, «Biļešu Paradīzes»
kasēs un www.bilesuparadize.lv.
• 25.martā plkst. 14.00 pie Lugažu
stacijas – komunistiskā genocīda
piemiņas dienai veltīts atceres brīdis.
Autobuss plkst. 13.50 no Valkas
pilsētas kultūras nama.
«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums

Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 4030 eks.

lidot lido stāsti...»: rakstniekam, valcēnietim Ēvaldam Vilkam – 95.
• No 12.marta līdz 7.aprīlim izstāde
«Esiet pazīstami – Ella Andersone!»:
Valkas novadniecei – 110.

Pieaugušo lasītāju
apkalpošanas nodaļā:
IZSTĀDES

• No 5.līdz 30.martam izstāde «Pa-

mātes klēpī Sibīrijā»: izsūtīto atmiņu
stāsti.
• No 5.marta līdz 27.aprīlim Birutas
Rukas gleznu izstāde «No Ērģemes
līdz Krimai».
• No 19. līdz 31.martam izstāde «Šūpojies saulīte Lieldienu rītā»: Lieldienu tradīcijas un idejas mūsdienīgam
svētku noformējumam.

PASĀKUMI

• 5.martā plkst. 11.00 izstādes «No

Ērģemes līdz Krimai» atklāšana.
• No 19. līdz 22.martam Jauno grāmatu dienas. (Grāmatu izsniegšana
23.martā.)

Bērnu literatūras nodaļā:

• 17.martā no plkst. 11.00 līdz 12.00

pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem «Bērnu rīts».
• 22.martā plkst. 10.00 Nacionālās
Skaļās lasīšanas sacensības 2.kārta.
Piedalās skolēni no Smiltenes un Valkas novada.
• 27., 28.martā no plkst. 14.00 līdz
16.00 meistarošana un gudrošana bērniem «Diža, diža Liela diena».

V

alkas pagastā

Valkas pagasta Saieta namā
«Lugažu muiža»

• 10.martā plkst. 19.00 sadraudzības
deju koncerts «Pērlēm klāts mūsu dejas ceļš». Koncertā piedalīsies VPDK
«Spriņģi» (Valkas pag.), VPDK «Rēvele» (Rīga), VPDK «Luste» (Rūjiena),
modes deju grupa «Aija» (Valka). Ieejas maksa EUR 0,50;
plkst. 21.00 atpūtas vakars ar Jānis
Ločmeli. Ieejas maksa EUR 2,00.
• 30.martā Lieldienu ieskandināšanas pasākums:
plkst. 13.00 radošās darbnīcas bērniem un olu ripināšana;
plkst. 15.00 koncerts «Ai, bāliņi, Liela diena, kur kārsim šūpulīti?». Ieeja
bez maksas.

Valkas pagasta
Sēļu bibliotēkā

dēļa – «Drošība un pārliecība digitālajā vidē». Iespēja iepazīties ar materiāliem par doto tēmu.
• 22.martā plkst. 15.00 pēcpusdiena
pagasta cienījamā vecuma iedzīvotājiem «Pa atmiņu takām».

Ē

rģemes pagastā

• 24.martā plkst. 18.00 Ērģemes pa-

gasta galda spēļu čempionāta 6.kārta
• 31.martā Lieldienu ieskaņu pasākums:
plkst. 10.00 Radošās darbnīcas:
* Gatavosim putnu būrīšus;
* Veidosim papīra ziedus un galvas
rotas;
* Iepazīsim dekupāžu un dedzināšanu kokā;
* Kopīgi krāsosim līdzpaņemtās
olas.
plkst. 12.00 Tradicionālais Lieldienu
zaķu skrējiens:
* 1 km Stūrnieki – Turnas tautas
nams;
* 3 km Purmaļi – Turnas tautas
nams;
* 6 km Ērģemes pietura – Turnas
tautas nams.
plkst. 12.30 Apbalvošana, pēc tam
Līvijas un Mārtiņa Lieldienu zupa;
plkst. 13.00 Tautisko deju kolektīvu
koncerts, piedalās «Vendīgs» no Valkas ģimnāzijas, «Lustiņdancis» un
«Medneši» no Kārķiem, pēc tam Turnas tautas nama bērnu dramatiskā
kolektīva izrāde «Zelta adata».

K

ārķu pagastā

• 10.martā plkst. 19.00 tautas namā
koncerts «Dejā gaidām pavasari!».
• 10.martā plkst. 22.00 – balle, spēlē
grupa «Savējie».
• 18.martā plkst. 16.00 tautas namā
pilnmetrāžas dokumentālā filma «Zāģeri», tikšanās ar režisoru Ivaru
Zviedri.
• 23.martā Genocīdu upuru piemiņas dienas pasākums «Veļupes un Ķires krastos»:
plkst. 14.00 piemiņas brīdis pie Pelēkā akmens;
plkst. 15.00 tautas namā tikšanās ar
filmas «Melānijas hronika» režisoru
Viesturu Kairišu.
• No 5.marta līdz 5.aprīlim tautas
nama kamīnzālē Kārķu simtgades
kalendāra ekspozīcija.
• Aicinām gatavoties un pieteikties
koncertšovam «Gan dzirdēts, gan nedzirdēts»» 7.aprīlī!

Izstādes Kārķu bibliotēkā

• No 1.janvāra līdz 15.martam

«Rakstniekam un vijoļmeistaram
Kārlim Ieviņam – 130».
• No 5. līdz 19.martam «Dramaturgam Gunāram Priedem – 90».
No 19. līdz 26.martam «1949. gada 25.
martā».
• No 26.marta līdz 4.aprīlim «Lieldienas – pavasara saulgrieži».

• Līdz 15.martam Ieviņas Korčinskas gleznu izstāde.
• No 12. līdz 27.martam literatūras
izstāde «G.Priede – Slavēts. Aizliegts.
Nesaklausīts.»
• No 19. līdz 23.martam E-prasmju
nedēļā iepazīšanās ar datu bāzu iespējām – «Letonika – krustvārdu minētājiem»; «Avīze bez maksas».
• Literatūras izstāde bērniem «Mazi
darbiņi čakliem pirkstiem».

tas namā spēlfilma «Nameja gredzens»
• 9.martā plkst. 16.00 Vijciema tautas namā pēcpusdiena vecvecākiem
«Pavasari gaidot». Ielūdz Vijciema pamatskolas kolektīvs.
• 10.martā plkst. 18.00 Vijciema tautas namā muzikāls pasākums «Bez
skaistām sievietēm nav dzīvot vērts».
Skaistākās dziesmas dāmām veltīs Juris Krūze un Jānis Gabrāns. Tērpus
un aksesuārus modes skatē demonstrēs Lilita un Modes dāmas, kā arī
Rokdarbu pulciņa dalībnieces. Līdzi
jāņem sieviešu dienas tuvuma noskaņa un groziņš ar atspirdzinājumiem.
• No 10.marta līdz   23.martam Vijciema tautas namā Rokdarbu pulciņa
darbu izstāde «Vijas raksti».
• 24.martā plkst. 18.00 Vijciema tautas namā koncerts «Dziesma manai
paaudzei». Spēlēs grupa «Alianse».
Pieteikšanās līdz 9.martam, rakstot
uz e-pastu: vita.berzina@inbox.lv.

Z

vārtavas pagastā

• 3.martā plkst. 10.00 Galda spēļu
turnīrs Ozolu sākumskolā.
• 10.martā   plkst. 17.00 Luturskolā
Zolīte.
Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
no 16.01.2018.līdz
15.02.2018 5 dzimušie:
4 zēni – Alekss, Viesturs,
Ričards, Jānis un 1
meitene – Sabīne.

Sveicam ģimenes ar dzīvē
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Aizvadīti
mūžībā

Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
no 16.01.2018. līdz
15.02.2018. reģistrēti
mirušie:
Jevgenija Andrejeva (1929.),
Inārs Āboliņš (1958.), Justa
Burkēviča (1938.), Ivars
Cērpa (1956.), Rita Eizemane (1933.), Aneļa Ozola
(1936.), Skaidrīte Pihelgase
(1937.), Brunhilda Pole
(1925.), Ineta Rutina (1965.),
Zoja Šeļesta (1934.), Ganna
Tadiča (1958.), Velta Truseņina (1944.), Ilgonis Vipulis (1954.), Tatjana Žuravļova (1947.).
tuviniekiem –

• Līdz 19.martam fotoizstāde «Mirkļi». Fotokonkursa «Iztēles Projekcija»
žūrijas novērtētākās bildes.
• No 19. līdz 23.martam Digitālā ne-

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

• 2.martā plkst. 19.00 Vijciema tau-

Izsakām līdzjūtību

Valkas pagasta
Lugažu bibliotēkā

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība

Vijciema pagastā

Valkas novada dome

Materiālus apkopoja:

Valkas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Brūvere - Kvēpa. tālr. 26444002
e-pasts: zane.bruvere@valka.lv
Par skaitļu un faktu pareizību
atbild raksta autori.

Iespiests tipogrāfijā

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

