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Zelta vērtības

Sveicam Zelta
kāzu jubilejā!

Teksts un foto: Aksana Markoviča,
sēdētājs Vents Armands Krauklis un DzimtsaValkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste rakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa pārus

J

ūnijā Valkas novada domes pārstāvji turpināja sirsnīgo tradīciju – kāzu jubilāru
sveikšanu! Šoreiz Zelta kāzu jubilejā sveicām
trīs jaukos pārus – Marutu un Reini Kampas,
Gaidu un Ēvaldu Pieļus, Laimu un Edvīnu
Bodniekus!
Kā jau ierasts, Valkas novada domes priekš-

sveica ar ziediem, novada suvenīriem, dāvanu
karti, kā arī īpašo konditorejas «Jumis» gatavoto baltās šokolādes kāzu jubilejas torti.
Visiem mūsu lieliskajiem pāriem novēlam
labu veselību, saticību un možu garu! Lai nepazūd spēks turpmākajiem dzīves ceļiem!

No vienas dejas ballē līdz kāzām

Iemīlējušies, spēlējot teātri

1967.gada 17.jūnijā Laima un Edvīns svinējuši kāzas Valgas kafejnīcā.
Ģimenē izaudzināti divi dēli, nu tiek loloti
mazbērni. Plecu pie pleca ir nodzīvots saticīgs un
darbīgs mūžs. Laima kādu laiku strādājusi par
pārdevēju, arī izmēģinājusi sevi uzņēmējas darbā, bet lielāko daļu darba mūža abi ar vīru strādājuši Valkas Lauktehnikā.
Ikdienu jaukais pāris pavada, rūpējoties viens
par otru, kopjot piemājas teritoriju, audzējot dažādus dārzeņus un augļus.

M

aruta un Reinis Kampas satikušies un iepazinušies Valkas pilsētas kultūras
namā, 12. martā vēlēšanu ballē. Maruta uz balli
bija atnākusi kopā ar draudzeni, bet Reinis ieradies ar draugu, kurš vairākas dejas nodejoja ar
Marutu. Balles beigās Maruta uzrunāja draudzeni, lai tā uzlūdz Reiņa draugu, bet Maruta uzlūdza Reini! Pēc nodejotās dejas jaunietis pavadījis
meiteni līdz mājām, jo abu mājas atradās vienā
virzienā. Nākamā atkalsatikšanās tika sarunāta
uz parītdienu, jo nākamajā dienā Reinim bija jādodas uz vakarskolu. Bet puisis bija nolēmis citādāk un jau nākamajā vakarā nāca pie Marutas un
aicinājis uz kino!
Tā aizsākās draudzība un pēc trīs mēnešiem,
1967.gada 23.jūnijā Valkas Dzimtsarakstu nodaļā
teikts «Jā» vārds un svinētas kāzas.
Laulībā dzimušas divas meitas, prieku ikdienā
ienes 4 mazmeitas – Karīna, Eva, Odrija un Paula.
Visu darba mūžu pāris dzīvojis un strādājis
Valkā: Maruta – trikotāžas šūšanas darbnīcā,
bet Reinis nostrādājis Elektroenerģijas ražošanas un sadales uzņēmumā «Latvenergo» jeb
«zetos».
Par spīti pensijas gadiem, abi vēl arvien ir pilni
uzņēmības – iekopj mazu dārziņu, kas atrodas
mājas tuvumā. Pāris gan smej, ka sieviņai arvien
vairāk patīk audzēt ziedus, bet vīrs labprāt izaudzētu kādu ēdamu labumu!
Mūsu ciemošanos kuplināja ģimenes kaimiņiene un laikraksta «Ziemeļlatvija» žurnāliste
Inga Karpova, kura stāsta, cik ļoti viņai un mājas
Rīgas ielā 30a iedzīvotājiem ir paveicies ar kaimiņiem Marutu un Reini, kuri ir ļoti draudzīgi, izpalīdzīgi un apbrīnojami cilvēki!

T

ajā pašā dienā devāmies sveikt viesmīlīgo
Zelta pāri Gaidu un Ēvaldu Pieļus. Arī šis
pāris kāzas svinējis 1967.gada 23.jūnijā, «Jā» vārds
teikts pēc stundas vai pusstundas pēc Marutas
un Reiņa Kampas laulības ceremonijas.
Patīkamā atmosfērā šķetinājām stāstu par liktenīgo iepazīšanos. Jaunieši iepazinās 1966.gadā,
spēlējot Valkas pilsētas kultūras nama teātra kolektīvā. Tā aizsakās cieša draudzība un jau nākamā gada Līgo vakarā, Valkas pilsētas kultūras
namā svinētas kāzas – radi, draugi, kolēģi, gredzeni, dejas un mūzika.
Gaida un Ēvalds ar lepnumu stāsta par bērniem – ģimenē izaudzināti 2 bērni, daudz prieka
sagādā mazbērni. Sirsnīgi runājoties, apskatījāmies daudzas jo daudzas bildes ar mazbērniem.
Ar lepnumu vecvecāki stāsta par vecākās mazmeitas Patrīcijas sasniegumiem – viņa ir jau plašā lokā pazīstama jaunā dziedātāja, aktrise,
dziesmu autore, multfilmu balss, ar skatuves
vārdu Patrisha.

Nākamo vīru noskatās veikalā

T

rešais jūnijā apsveiktais Zelta pāris bija
Laima un Edvīns Bodnieki. Uzklausījām
šī pāra iepazīšanās stāstu. Laima pabeigusi Smiltenes tirdzniecības skolu, kā arī nolikusi traktorista un kombainiera tiesības, bet darbu meklējot, ceļš atvedis uz Valku. Mājas saimniece stāsta, ka jaunieti ar sarkanu kaklasaiti, kas pēc gada
kļuva par viņas vīru, viņa pirmo reizi bija ieraudzījusi veikalā, kurā strādājusi par pārdevēju.
Un tās pašas dienas vakarā kopā ar draudzeni
Laima devusies uz balli, kurā Edvīns nāca klāt
un aicinājis Laimu uz deju. Kopš tās reizes aizsākās biežās tikšanās reizes un draudzība.
Cerējušies, kā jau minēts, veselu gadu! Un

Visiem mūsu lieliskajiem Zelta pāriem novēlam labu veselību, saticību un možu garu! Lai
skanīgs un enerģisks turpmākais dzīves ceļš! z
Tāpat sakām paldies par iedvesmas pilnajiem
stāstiem!
Paldies visiem, kuri iesaistās Zelta un
Dimanta pāru «meklēšanā» un turpina mūs
informēt! z
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Valkas novadā notikusi jau piektā sējumu skate

Teksts: Valda Empele, SIA LLKC Valkas konsultāciju biroja
uzņēmējdarbības konsultante
Foto: Sniedze Ragže

P

irms pieciem gadiem Valkas
novadā atdzima tradīcija, kuru
«kolhozu laikos» sauca par sējumu
skati. Ne jau vienmēr ir jāizdomā kas
jauns, kas vēlāk pārtop tradīcijā, lietderīgi ir paskatīties netālajā pagātnē
un tur atrast labas lietas. Un tā 20.jūnijā, jau piekto reizi, Valkas novada
lauku attīstības konsultante un kooperācijas speciāliste Sniedze Ragže,
aicina novada graudkopjus doties kopējā sējumu apskates braucienā.
Šoreiz ir pieņemts lēmums lielāku
uzmanību pievērst sējumiem Valkas
un Vijciema pagastos, jo iepriekšējā
gadā Ērģemes saimnieki, ne tikai atrādīja savus sējumus skatē, bet arī
Z/S «Dambīši» uzņēma novada «lauku dienu» pasākumu. Šogad kultūra, kuras audzēšanai tika pievērsta
pastiprināta uzmanība, bija lauku
pupas. Tā kā lauku pupas jau vairākus gadus ir diezgan plaši audzētas,
tad ir ko salīdzināt. Pirmais savus
sējumus atrāda un dalās pieredzē
Ainārs Sildars, kuram ir padevušās
labas lauku pupu un arī kopšanas
darbi ir veikti laikus un labā kvalitātē. Viena no lielākajiem Valkas pagasta graudkopības saimniecībām
Z/S «Kalnieši», tās pārvaldnieks Jānis Anže arī ir gatavs rādīt savus sējumus. Šogad tiek audzētas ne tikai
lauku pupas, bet jau saimniecībai
tradicionālās kultūras, ziemas kvieši, ziemas rapsis, un šogad pēc ilgiem

laikiem iesētas arī auzas, jo kā saka Jānis, vasaras kvieši ir viņu «sarūgtinājuši». «Kalniešu»
mājas pagalmā apskatām arī ar ES atbalstu
iegādāto jaudīgo traktoru, jauno arklu un minerālmēslu izkliedētāju.
Vijciema pagasta apmeklējumā
galvenā
saimniecība ir Z/S «Piekalnes», kura ir pazīstama kā kartupeļu sēklaudzētāja. Saimniecība un
tās īpašniece Ināra Pakalna Latvijas tirgū pārstāv vācu firmu «Norika», kura šogad 20.jūlijā
Vijciema «Piekalnēs» organizēs «kartupeļu dienu». Tāpēc mazāku vērīVienas no lielākajiem Valkas pagasta graudkopības saimniecībām Z/S «Kalnieši»
bu veltam kartupeļu stāpārvaldnieks Jānis Anže ir gatavs rādīt savus sējumus
dījumiem, kuri izskatās
na ar pagājušo gadu, kad tieši Valkas mantojumā, kuru šobrīd apsaimnieļoti labi, bet galvenokārt
skatam ziemas rapša laukus, kur pusi piemeklēja ļoti liels sausums ko LVM un izmanto to sēklu kaltēšanai un kā tūrisma objektu. Kaltes
galvenais secinājums pēc šīs dīvai- pavasarī, kas arī ietekmēja ražu.
saimnieks Ivars Palejs mums izstāsLai
«sējumu
skate»
noritētu
labānās ziemas, ka vislielākā nozīme ir
ta un izrāda čiekuru ceļu līdz sēklu
kajās
tradīcijās
ir
sarūpēts
kopējs
ciebijusi šķirnes izvēlei, jo tieši blakus
esošie dažādu šķirņu sējumi ir zie- nasts un arī neizpaliekam bez izzi- ieguvei.
Prieks, ka zemniekiem organimojuši un attīstās atšķirīgi. Vizuāli nošā pasākuma. Ja jau esam Vijcienovērtējam arī pa ceļam esošos to mā, tad dodamies uz populārāko zētie pasākumi tiek labi apmeklēsaimnieku sējumus, kuri nav vēlēju- apskates objektu, kas ir Vijciema čie- ti, jo daudzi jau ir kļuvuši par trašies rādīt un runāt par savām sējumu kurkalte. Tā ar nelielu pārtraukumu dīciju, un, kā zināms, tradīcijas ir
kopšanas tradīcijām, secinām, ka šo- darbojas jau no 1895.gada. Čiekur- jāgodā. z
gad lauki ir daudz labāki, ja salīdzi- kalte ir iekļauta Eiropas kultūras

Valkas bibliotēka saka paldies
Teksts: Jana Čākure, Valkas novada
Centrālās bibliotēkas galvenā
bibliotekāre novadpētniecības darbā

V

alkas bibliotēka saka paldies
par palīdzību Latvijas folkloras krātuves fotogrāfijās redzamo
personu atpazīšanā un ziņu sniegšanā.
Tieši pirms 50 gadiem – 1967.gada
vasarā, no 3.jūlija līdz 3.augustam
toreizējā Valkas rajona teritorijā strādāja ZA Valodas un literatūras institūta folkloristu 21.zinātniskā ekspedīcija. Tās gaita vēlāk tika aprakstīta
publikācijā «Gana man greznu
dziesmu» laikrakstā «Darba Karogs», kur minēts, ka folkloras vākšanai Valkas pusē ir senas tradīcijas.
Ar 18063 Barona «Latvju Dainām»
savāktajiem dziesmu variantiem
Valkas apriņķis ieņēmis 3.vietu. Ekspedīcijas vadītājs Jānis Rozenbergs
atzinis: «Bijām patīkami pārsteigti
par teicēju atmiņā saglabāto plašo
un interesanto folkloras krājumu,
ļoti skaistām, krāšņām un īpatnām
tautas dziesmu melodijām, teikām,
nostāstiem, anekdotēm, sakāmvārdiem un mīklām. Valkas apvidus
folkloras repertuāram piemīt savi
vaibsti, savs raksturs, ar ko tas samanāmi atšķiras no citu novadu tautas poētiskās daiļrades.» Rūpīgāk
tolaik tika izpētīta Ērģeme, Omuļi,
Turna, Vijciems, Valka, kā arī Strenči, Bilska, Smiltene, Birzuļi, Palsmane, Grundzāle, Aumeisteri, Ēvele un
Trikāta. Plašāk par guvumiem ekspedīcijā var izlasīt publikācijā, kura jāmeklē bibliotēkā.

Ar 1967.gada ekspedīcijas gaitu
var iepazīties arī attēlos Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā
http://garamantas.lv, šeit var noklausīties 55 ierakstītos audiomateriālus. Attēlos redzamas 88 personas, dažas no tām vēl nav atpazītas,
par citām trūkst ziņu. Latviešu folkloras krātuve vēlas precizēt šos
datus.
Valkas bibliotēka iesaistījusies
ziņu papildināšanā. Priecāsimies, ja
kāds varēs kaut ko pastāstīt par teicējām Ērģemes pusē, kā arī par kādreizējā Valkas darba veterānu kora
dalībniekiem (attēlā vai internetā
h t t p : //g a r a m a n t a s . l v/ l v/
illustration/378982/). Bet pagaidām
vēlamies teikt lielu paldies visiem,
kuri mums palīdzējuši līdz šim. Par
palīdzību koristu atpazīšanā paldies
Anitai Kopštālei, Antrai Krilei, Austrai Ilves, Ainai Vilkai, Vijai Sidorovai. Prieks bija uzklausīt kādreizējās
valcēnietes Ivetas Baderes jaukos
stāstus par vecmāmiņu Almu Rīsmani – aktīvu kora dziedātāju.
Paldies esošajām un bijušajām
bērnudārza (tagad – «Pumpuriņš»)
darbiniecēm: Ausmai Sikaterei, Zentai Grūbei, Ingrīdai Vīlisterei, paldies arī kādreizējiem bērndārzniekiem – dejotājiem un dziedātājiem,
kuri pastāstīja par savām tālākajām
dzīves gaitām – Lolitai Mednei, Dinai Jēkabsonei un Guntaram Bajāram (paldies par atsaucību Guntara
sievai Līgai).
Milzīgs paldies par interesanto
stāstījumu Līvijai Eglei, viņu patiešām var dēvēt par Vijciema enciklo-

pēdiju! Paldies par ziņu sniegšanu
vijciemiešiem Dainai Aļļēnai un Jānim Liepiņam. Vitai Šamšurai – paldies par skaisto atmiņu stāstu no
vecmāmiņas Annas Vīņaudes mājām – Vijciema «Lēpelēm».
Paldies bijušajām valcēnietēm Tijai Breitei un Zigrīdai Polei. Paldies
skolotājai Vijai Lielausei un viņas
skolas biedram Jānim, ar kuru palīdzību izdevās sameklēt cilvēku fotogrāfijā no Valkas 1.vidusskolas 45
gadu salidojuma. Atklājās, ka tas ir
Valkas vidusskolas 1950.gada absolvents Vilnis Kalniņš, kurš vēlāk bijis
Salaspils atomreaktora energodienesta priekšnieks, strādājis arī Latvijas kinostudijā. Paldies viņam par
stāstījumu! Paldies Dzintrai, Līgai
un Gintai Pandalonēm par radinieka, kādreizējā izglītības ministra Aldoņa Buiļa atpazīšanu jau minētajā
fotogrāfijā.

Īpašs paldies par atsaucību un palīdzību sakāms arī Mārai un Initai.
Paldies par ziņu meklēšanu kaimiņnovadu bibliotēku darbiniecēm
Maldai Pabērzai, Vijai Meisterei,
Sarmītei Kosmanei, Antrai Elsei un
Ingai Boškinai, paldies Valkas novadpētniecības muzejam un Valkas
novada bibliotēku vadītājām Aijai
Braslei, Valvei Āboliņai un Daigai
Ūdrei. Valve pagājušajā ziemā pierakstīja Ērģemes skolotājas Ausmas
Kronbergas stāstījumu par savu vecmāmiņu, teicēju Annu Lucu. Nu jau
Ausma devusies mūžībā, bet pierakstītais atmiņu stāsts palicis.
Digitālais arhīvs Garamantas.lv ir
viena no krātuvēm, kura glabā ziņas
arī par mūsu puses cilvēkiem un
viņu veikumiem.
Tāpēc vēlreiz paldies visiem, kas
palīdzēja šīs ziņas papildināt! z
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Pienvedēja piedzīvojumi, radošā «kūtiņa» un citi pārsteigumi
sagaida Kārķu svētku dalībniekus

A

ugusta otrās nedēļas
nogalē – 11., 12., 13.augustā Kārķos notiks pagasta
svētki, kas šoreiz būs veltīti
pienam, govīm un, protams,
tiem, kuri joprojām sīksti turas pie šīs nodarbes kopjot
ganāmpulku vai dažas piena
devējas.
Kā vienmēr Kārķu pagasta
svētkos būs tradicionālas aktivitātes, taču netrūks arī pārsteigumu. Vispirms jau svētku
ieskaņai aicinām iedzīvotājus
pārlapot albumus un atnest
fotoizstādei «Gotiņ, mana»
fotogrāfijas ar savām govīm
un nodarbēm, kas saistītas ar
piena lopkopību. Izstādes laikā aicināsim dalībniekus un
apmeklētājus ierakstīt savu
govju vārdus, kas kādreiz turētas gandrīz katrā mājā, lielajā Kārķu govju vārdu listē.
Kā nākamā aktivitāte svētku ietvaros būs radošā «kūtiņa», kas notiks 11.augustā

pulksten 13.00 pie Dabas koncertzāles. Dalībniekus aicinām ņemt līdzi ziedus, piena
kannas un citus ar slaukšanu
saistītus piederumus. Kopīgi
rotāsim govi, kas būs floristes
Ivitas Drunkas meistardarbs,
piena kannas un citas lietas,
lai pagastā ienāktu svētku noskaņa. Pulksten 18.00 pie
Kārķu skolas volejbola turnīrs,
pulksten 19.00 visi aicināti uz
Kārķu amatierteātra «Strops»
M.Jakubovskas lugas «Tās govis» pirmizrādi.
Pulksten 8.00 tautas namā
būs zolītes turnīrs. Pulksten
12.00 pie skolas EKO klases
sporta svētku atklāšana.
Sporta svētkos būs komandu
spēles, kā arī netrūks jautras
aktivitātes visām paaudzēm,
kas saistītas ar piena un govju
tēmu. Pulksten 18.30 mūs sagaida īpašs notikums – tirgus
laukuma un Tradīcijas salas
atklāšana, kas izbūvēti un

labiekārtoti īstenojot Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstīto projektu. Atklājot šos objektus, iecerēts neliels vietējo
mājražotāju vakara tirdziņš
un uz salas vārīsies lielais biezā ķīseļa katls (aicinām ikvienu atnest sauju ogas).
Pulksten 19.00 Dabas koncertzālē sāksies sporta spēļu
apbalvošana, ko kuplinās
priekšnesumi. Tikmēr lielais
ķīseļa katls būs uz ugunskura
izvārījies un ikviens būs aicināts baudīt piena upi ķīseļa
krastos. Pēc tam ar pilnu vēderu un priecīgu noskaņojumu sagaidīsim šo svētku pārsteigumu – grupas «Pienvedēja piedzīvojumi» koncertu.
Jāpiebilst, ka šis būs pirmais
šās grupas koncerts Kārķos
un pirmo reizi ar šo programmu grupa «Pienvedēja piedzīvojumi» koncertēs Valkas novadā. Pulksten 23.00 uz za-

Kārķu baznīcā koncertēs starptautisku
atzinību ieguvušas mūziķes

Teksts: Sandra Pilskalne

13.

augustā, pēc dievkalpojuma, pulksten 16.00
notiks koncerts «Vasaras stāsti», kurā piedalīsies arfiste Ieva
Šablovska un flautiste Sondra
Lejmalniece.
Ieva Šablovska šobrīd ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra arfu grupas koncertmeistare, Sondra Lejmalniece – Latvijas Nacionālās Operas un baleta
flautu grupas māksliniece.
Mūziķes atzīst, ka sākotnējā
draudzība, kas aizsākās studiju
gados mācoties Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijā, pār-

tapusi brīnišķīgā sadarbībā, pat
līdzīgā muzikālā domāšanā, kas
vainagojās gan ar Trio Silk, gan
Trio Angelicus dibināšanu. Pēc
Ievas Šablovskas un Sondras Lejmalnieces domām, muzicēt duetā tas ir īpaši, jo abas saprotas
jau no pusvārda jeb «pusnots».
Koncertā dzirdēsiet gan solo, gan
dueta priekšnesumus. Programmā caurvīsies gadsimtu loki – no
īru tautas mūzikas, caur klasicismu, romantismu līdz latviešu
komponistu iemīļotām melodijām. Visi būsiet mīļi gaidīti veldzēties mūzikā, baudīt skaistus
mirkļus un vasaru! z

Virs galvas mūžīgs piena ceļš,
Un mūžīgs ceļš zem kājām,
Tas ved uz zemi laimīgo,
Un izrādās uz mājām....

ļumballes pirmo valsi aicinās
grupa «Savējie». Svētku izskaņā svētdien, 13.augustā
pulksten 16.00 visi būsiet gaidīti uz skaistu koncertu Kārķu baznīcā «Vasaras stāsti»,
kurā muzicēs arfiste Ieva Šablovska un flautiste Sondra

Lejmalniece.
Gaidīsim kārķēniešus, radus, draugus un ikvienu, kurš
grib justies kā mājās.
Svētku orgkomitejas vārdā Sandra Pilskalne z

Valcēnietis Uģis Sviķis saņem «100 darbi
Latvijai» balvu – jūras ceļojumu uz Stokholmu

Teksts: Līga Ivanova, «100
darbi Latvijai» koordinatore
Foto: Aksana Markoviča

11.

jūnijā vides iniciatīvas «100 darbi Latvijai» vēstnešu ceļojums pa Vidzemes un
Latgales novadu svētkiem
piestāja Valkā. Laika apstākļi bija īpaši labvēlīgi,
lai Valkas – Valgas dvīņu
pilsētu festivāla «Skanošā
Livo-nija» apmeklētāji pie
vēstnešiem izspēlētu erudīcijas spēli un pārbaudītu
savas zināšanas dabas tematikā. Visi spēles dalībnieki balvā saņēma īpašu,
numurētu sēklu paciņu,
kas nedēļas laikā bija jāpiereģistrē iniciatīvas mājas lapā www.100darbilatvijai.lv, lai piedalītos izlozē par Tallink jūras ceļojumu uz Stokholmu 4 personām.
Izlozē paveicās un jūras ceļojumu saņem
valcēnietis Uģis Sviķis! Kur un kad šovasar
vēl būs sastopami «100 darbi Latvijai»
vēstneši, uzziniet www.100darbilatvijai.lv.

Gaidām Vijciema
pagasta sporta svētkos

S

estdien, 5.augustā Vijciema pamatskolas sporta laukumā notiks
tradicionālie Vijciema pagasta sporta
svētki. Sacensību sākums plkst. 10.00.
Uz sporta svētkiem aicinām Vijciema
pagasta iedzīvotājus un visus, kuri vēlas
piedalīties dažādās sporta aktivitātēs.
Sacensības notiks individuālās disciplīnās (šaušana ar pneimatisko šauteni,
šautriņu mešana, tāllēkšana no vietas,
skriešana ar uzdevumu u.c.), komandām
(futbols, volejbols, jautrības stafete).
Varēs pacīnīties par SIA «Cellīši un
partneri» piedāvāto balvu.
Bērniem būs iespēja izlēkāties piepūšamās atrakcijās.
Tiekamies Vijciemā 5.augustā!
Informācijai – tālrunis 29145813, Juris
Kalniņš. z

Uģi sveic Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, kopā ar
SIA «ZAAO» vēlot brīnišķīgu ceļojumu un
aicinot paveikt kādu skaistu vides labiekārtošanas vai izdaiļošanas darbu. z
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Valkas novada domē

2017.gada 26.jūlijā

2017.gada 29.jūnijā Valkas novada domes sēdē
pieņemtie lēmumi
• Izdarīt Valkas novada domes 2017.
gada 23.februāra nolikuma Nr.1 «Par
tirdzniecību tirgū 15.Lielais Labdarības Robežtirgus» grozījumu, izsakot 3.8.punktu šādā redakcijā:
«3.8. Visu par tirdzniecības vietām iekasēto maksu ieskaitīt Valkas novada domes ziedojumu kontā un izlietot apstiprinātajam mērķim – Velosipēdu nomas
izveide Valkā un Valgā, lai attīstītu aktīvā tūrisma piedāvājumu Valkā un Valgā».
• Piešķirt papildus finanšu līdzekļus Valkas novada Centrālajai bibliotēkai, no kuriem apmaksāt ceļazīmi
30% apmērā un komandējuma naudu 30% apmērā galvenās bibliogrāfes Irinas Grīslītes pieredzes apmaiņas braucienam uz Baltkrieviju no
2017.gada 5.jūlija līdz 9.jūlijam.
• Uzsākt atsavināšanas procedūru
Valkas novada domes nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Tālavas
ielā 7, dzīvoklis 20, Valkā, ar kopējo
platību 65,1 m2 un tam piesaistītajām
651/2198 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
kopīpašuma un dzīvojamai mājai
piesaistītā zemes gabala, nosakot atsavināšanas veidu: atsavināšana par
brīvu cenu.
• Pagarināt Valkas novada domes
2015.gada 25.jūnija sēdes lēmuma
(protokols Nr.9, 1.§) «Par centralizētā

tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu»
darbības laiku uz 2017./2018.gada
apkures periodu.
• Apstiprināt Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar
cenrādi.
• Apstiprināt Valkas novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu.
• Piešķirt BJC «Mice» papildus finanšu līdzekļus EUR 100,00 dalības
maksas apmaksai AWARD Valkas
pulciņa dalībnieces Alises Bašķes
dalībai Starptautiskajā jauniešu apmaiņas projektā «SloAdventure 2017.
Kočevje, Slovēnijā, no 2017.gada 30.
jūlija līdz 11.augustam.
• Nodrošināt ar transportu (autobusu) SIA «Mežgaile, Māliņa un
Austriņš» organizētā Latvijas simtgades projekta «Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!» ietvaros braucienu
Rīga - Valka, Valka - Rīga 2017.gada
12. un 13.augustā.
• Atbalstīt Septītās dienas Adventistu Baznīcas rīkoto starptautisko
bērnu simfoniskā orķestra nometni
Valkā no 2017.gada 13.augusta līdz
19.augustam, izmitinot dalībniekus
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, atļaujot izmantot Valkas pilsētas Kultūras nama lielo zāli no 13.08.2017. –
19.08.2017., izplatot informāciju par

Nekustamā īpašuma
nodokļu maksātāju
ievērībai
Teksts: JDaira Zalužinska, Valkas novada domes
nekustamā īpašuma nodokļa administratore

V

alkas novada dome atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa trešā ceturkšņa maksājums veicams
līdz 2017.gada 15.augustam.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami
vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Maksājumu var veikt gan pa daļām
norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam
maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu.
Nomaksāt NĪN iespējams - pašvaldības kasē (Semināra
iela 29, Valkā, no 900-1300), Valkas novada pagastu pārvaldēs, pastā, internetbankā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv. Maksājumu veicot internetbankā, būtiski ir pārliecināties vai norādīts maksājuma mērķis (NĪ nodoklis, Pers.
konta Nr....).
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu
par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma
nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas
termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz
mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta
septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā
– maksāšanas termiņa samaksas dienā.
Valkas novada dome atgādina, ka saskaņā ar likumu nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties
par NĪN nodokļa apmēru un to, vai nodoklis ir nomaksāts
pilnā apmērā. Jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt,
zvanot nekustamā īpašuma nodokļa administratoram.
Valkas novada domes nekustamā īpašuma nodokļa administratore Daira Zalužinska tel. 64707479, 29237967, epasts: daira.zaluzinska@valka.lvz

Orķestra
noslēguma
koncertu
19.08.2017., plkst. 18.00 un nodrošinot
transportu ceļojumam Valka - Sigulda - Valka.
• Neatbalstīt ar līdzfinansējumu
SIA «Apvārsnis», reģ. Nr. ***, projektu «Kas pagātni pētī, nākotni svētī».
• Neatbalstīt grāmatas «Mēs – Latvijas patrioti» iegādi.
• Atcelt Valkas novada domes 2017.
gada 25.maija sēdes lēmumu «Par
aizņēmuma ņemšanu izdevumiem
Valkas novada domes katlu mājas
atjaunošanas būvprojekta izstrādei,
būvdarbiem, autoruzraudzībai un
būvuzraudzībai» (protokols Nr.5,
19.§). Ņemt aizņēmumu līdz EUR
667 783,22 izdevumiem Valkas novada domes katlu mājas atjaunošanas būvprojekta izstrādei, būvdarbiem, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai – ārkārtas seku neatliekamai novēršanai no LR Valsts kases.
• Ņemt aizņēmumu līdz EUR
473 394,54 projekta «Valkas novada
grantsceļu bez cietā seguma pārbūve» (līguma identifikācijas Nr.17-09A00702-000038.) no LR Valsts kases
ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
• Izdarīt Valkas novada domes 2017.
gada 26.janvāra lēmumā «Par Valkas
novada domes administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu» (prot. Nr.1, 1.§) grozījumus.

• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.9 «Grozījumi 2017.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 «Valkas
novada domes 2017.gada pamatbudžets»».
• Piešķirt Valkas novada domes
priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma daļu 1 kalendāro nedēļu no 2017.gada 5.jūlija līdz 2017.
gada 11.jūlijam (ieskaitot) par nostrādāto laiku no 2016.gada 21.marta līdz
2016.gada 20.jūnijam (ieskaitot) un
neizmantoto papildatvaļinājumu 10
darba dienas laikā no 2017.gada 12.
jūlija līdz 2017.gada 25.jūlijam (ieskaitot).
• Apstiprināt Nolikumu Nr.6 «Valkas novada Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centra
nolikums».
• Atļaut SIA «Aldar Latvia», reģ.
Nr.40203010130 organizēt gadatirgus
Valkā, Raiņa ielas posmā no Viestura ielas un Raiņa ielas krustojuma
līdz Latgales ielas un Raiņa ielas
krustojumam 2017.gada 15.jūlijā un
16.septembrī no plkst. 8.00 līdz
16.00.
• Ņemt aizņēmumu līdz
EUR
40 334,57 izdevumiem Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas (būvprojektu) izstrādei no LR
Valsts kases. z

Komandējumos brauc reti

«Z

iemeļlatvijas» otrdienas, 4.jūlija
izdevumā (Nr.51) Valkas novada domes opozīcijas deputāts Aivars Sjademe apgalvoja, ka domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis kopā ar
pietuvinātām personām vēlas doties eksotiskos komandējumos. Publicējam
pārskatu par visiem viņa komandējumiem
iepriekšējos
četros
gados.

V.A.Kraukļa komentārs: Ielūgumi apmeklēt dažādus pasākumus, sadraudzības pilsētas nāk katru mēnesi. Tos izmantoju ļoti reti, tikai tad ja bez manas
klātbūtnes nevar iztikt, jo ir ļoti daudz
darāmā te pat Latvijā. Taču viesus uzņemt Valkas novadā vienmēr esam gatavi, jo tā ir sava veida investīcija sadarbības projektiem nākotnē. z

Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta
Armanda Kraukļa komandējumi:
2013.gads

• no 14.oktobra līdz 18.oktobrim (ieskaitot) komandējums Ibilinas pilsētā Izraēlā, dalība VIII Starptautiskā folkloras
festivāla «Dejas mieram» pasākumā.

2014.gads

• no 16.februāra līdz 20.februārim (ieskaitot) komandējums uz Šatoraļujheju
(Satoraljaujhely) Ungārijā, Dvīņu pilsētu
asociācijas (City Twins Association)
partneru apgūšanas ietvaros.
• no 8.septembra līdz 10.septembrim
(ieskaitot) komandējums uz Novodevjatkino Krievijā, Valkas novada domes
pārstāvis projekta «Esi aktīvs sportā
visās trijās valstīs» noslēguma konferencē.
• no 24.septembra līdz 26.septembrim
(ieskaitot) komandējums uz Braslavu
Baltkrievijā, dalība Valgas apriņķa savienības rīkotajā tradicionālajā, ikgadējā
pieredzes apmaiņas braucienā.

noslēgtā sadarbība līguma īstenošana.
• no 25.septembra līdz 29.septembrim
(ieskaitot) komandējums uz Tšernigovu
Ukrainā, NVO «Euregio Pskov – Livonia» ielūgums uz pieredzes apmaiņas
vizīti, sadarbībā ar Valgas apriņķa pašvaldību.
• no 14.oktobra līdz 16.oktobrim (ieskaitot) komandējums uz Briseli Beļģijā, pilsētu Mēru pakta parakstīšana Eiropas
parlamentā, Briselē.
• no 11.novembra līdz 15.novembrim
(ieskaitot) komandējums uz Mersinu
Turcijā, dalība Starptautiskajā Dvīņu
pilsētu tūrisma forumā;

2016.gads

• no 1.maija līdz 5.maijam (ieskaitot) komandējums uz Kutaisi Gruzijā, atbildes
vizīte un sadarbības līguma parakstīšana ar Kutaisi pašvaldību.
• no 21.septembra līdz 23.septembrim
(ieskaitot) komandējums uz Marijampoli Lietuvā, pieredzes apmaiņas brauciens, kas tika organizēts ikgadējās pie2015.gads
• no 23.aprīļa līdz 29.aprīlim (ieskaitot) redzes apmaiņas ietvaros ar Valgas apkomandējums uz Ibilinu Izraēlā, piere- riņķa pašvaldību pēc Marijampoles pašdzes apmaiņas vizīte – turpinājums valdības vadītāja uzaicinājuma. z
2014.gada jūlijā starp Izraēlu un Latviju

Valkas novada domē
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Aicinām pieteikties uz neapbūvētu zemes gabalu vai
to daļu Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām

Teksts: Kristīne Salniņa, Valkas novada
domes Teritorijas plānošanas nodaļas
teritorijas plānotāja

IZVIETOJUMA SHĒMA

N

omas līguma termiņš 5 gadi.
Ja mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā «Valkas
Novada Vēstis» uz minēto zemes gabalu vai to daļu nomu pieteiksies vairākas
personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.
Iepazīties ar Nomas objektu un saņemt to izvietojumu shēmas var iepriekš sazinoties pa tālruni 64707499,
25749130, vai klātienē Beverīnas ielā 3, Valkā, 15.kabinetā.
Pilsēta/pagasts

Zemes gabala kadastra
apzīmējums

Valka

9401 004
0240

Nosau- Lauksaimniecībā Zemes gabala
kums
izmantojamās
nomas makzemes platība
sa (gadā)

Rīgas
iela 88

1.4

Ne mazāk kā
40 EUR/ha

Būvniecības darbi biedrības
«Turnava» projektam ir noslēgušies

B

Prognozētā
nomas maksa EUR, bez
PVN 2017.g.

56,00

Teksts: Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

2

iedrības «Turnava» projekts
«Ērģemes pagasta sporta infrastruktūras labiekārtošana» jau
kādu laiku tika īstenots, un šobrīd
būvniecības darbi ir pabeigti, ir izveidots skrejceļš (88 m x 3 m) un ieskrējiena zona (25 m x 1,5 m) ar sintētisko sporta segumu, iekārtota tāllēkšanas bedre (10 m x 3 m), izlīdzināts un sakārtots futbola laukums
(50 m x 32 m), uzstādīti divi soliņi ar
atkritumu urnām. Būvniecības darbus veica SIA «Valkas meliorācija».
Sportot gribētājiem gan iesakām
vēl nedaudz paciesties, jo teritorijā ir
iesēta zāle, un kamēr nav notikusi
apzaļumošana, tikmēr laukumu nav
iespējams pilnvērtīgi izmantot. Apzaļumošanās var prasīt pāris mēnešus, un tad jau sporta laukumu varēs
izmantot pilnvērtīgi. Pateicamies
par sapratni!
Projekts tiek īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīs-

595 258,65, tai skaitā attiecināmās izmaksas – EUR 582 508,41, no kurām
ELFLA līdzfinansējums – EUR
524 257,55 vai 90 % no attiecināmām
izmaksām.
Būvdarbus plānots veikt laikā no
2017.gada jūnija līdz novembrim. Par
būvdarbu veikšanu noslēgts līgums
ar SIA «Valkas meliorācija». Autoruzraudzību veiks SIA «Ceļu komforts» un būvuzraudzību – SIA
«VIATESTI».
Kopējais Valkas novadam paredzētais ELFLA finansējums pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos» ietvaros
ir 0,97 miljoni EUR. Šī pasākuma ietvaros Valkas novada dome izstrādā
vēl otru projekta iesniegumu, kura
ietvaros plānota grantsceļu pārbūve
ceļa posmiem Zvārtavas (ceļš Mierkalns - Būdas), Vijciema (ceļš Žūri Skripsti) un Ērģemes (ceļš Liepiņas
- Dzelzītes) pagastos. z

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

augustā Valkā notiks muzikālas izrādes «Valka. Latvija. Brīvība.» pirmizrāde par godu
Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei. Šīs izrādes ideja ir caur
divu cilvēku likteņu un mīlas stāstu izstāstīt Latvijas dibināšanas
stāstu, tajā akcentējot Valkas vietu.
Izrāde tiek veidota pēc Valkas
novada domes iniciatīvas, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo teātri.
Lugu pēc pasūtījuma ir uzrakstījis
Eduards Liniņš, režisors – Gun-

tībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam
apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja
biedrība «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA».
Projekta mērķis ir radīt iespēju
Valkas novada Ērģemes pagasta iedzīvotājiem kvalitatīvi un aktīvi pavadīt brīvo laiku, pilnveidojot sporta
infrastruktūru Ērģemes pagastā un
dažādojot brīvā laika pavadīšanas
iespējas.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 29 969,53 EUR, tai skaitā
ELFLA finansējums ir 26 972,58 EUR
jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 2996,95 EUR
apmērā jeb 10 % no attiecināmajām
izmaksām. Projekta Nr.: 16-09-AL12A019.2202-000005. z

Ražošanas teritorijas izveidošana
atjaunojot degradēto teritoriju Valkā

Teksts: Jana Putniņa, Attīstības un
plānošanas nodaļas Attīstības un
projektu daļas vadītāja

2

017.gada 7.jūlijā Valkas novada
dome un Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos Nr. 5.6.2.0/16/I/004 par Eiropas
Savienības fonda projekta «Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā» īstenošanu.
Projekta mērķis ir Valkas pilsētas
degradētās teritorijas atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu
privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti
pašvaldībā.
2016.gadā daļa no projekta aktivitātēm jau tika veiktas – atjaunots Parka
ielas segums (2.kārta). Līdz 2018.gada

Valkā kopā ar Nacionālo
teātri top pirmuzvedums

6.

5

Teksts: Toms Simtiņš,Valkas novada domes
Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs

Valkas novada grantsceļu bez
cietā seguma pārbūve

0.06.2017 Valkas novada dome
saņēma Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par
projekta «Valkas novada grantsceļu
bez cietā seguma pārbūve», projekta iesnieguma Nr.17-09-A00702000038 apstiprināšanu.
Grantsceļu atjaunošana tiek veikta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākums «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos»
ietvaros un tiek līdzfinansēta no Eiropas lauksaimniecības fonds lauku
attīstībai (ELFLA).
Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanai Valkas novada pagastu teritorijās, lai veicinātu
uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Projekta ietvaros plānots pārbūvēt sekojošus grants ceļus: «Pedele Ķeizarpurvs» – 1,34 km, «Tūži Stimperi» – 2,06 km, «Arnieki – Meiši» – 1,3 km, «Priedītes – Vīciepi» –
0,103 km, «Akmentiņi – Liepkalni»
– 0,45 km.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR

2017.gada 26.jūlijā

dars Silakatiņš, scenogrāfs – Aigars Ozoliņš. Galvenajās lomās Zane Dombrovska un Raimonds
Celms, aktieri Ivars Puga, Kārlis
Reijers, Ivars Kļavinskis, Ģirts
Liuziniks un citi. Izrādē tiks iesaistīti ne tikai Latvijas Nacionālā
teātra aktieri, bet arī vietējie papildspēki.
Projekta ideju un izrādes finansēšanu atbalstījusi Saeimas Nacionālās apvienības frakcija. Īpašs
paldies Imantam Parādniekam un
Eināram Cilinskim, kā arī SIA

«Latvijas Mobilais Telefons».
Izrāde tiks izrādīta tikai vienu
dienu Valkā, 6.augustā plkst. 18.00
Valkas pilsētas kultūras namā. Ja
cilvēku interese būs liela – tiks izrādīta papildizrāde.
«Luga tika vairākkārt pārveidota, lai sasniegtu mērķi, ka skatītāji
līdzi justu galvenajiem varoņiem,
gūtu pozitīvas emocijas un reizē
viņos raisītu pārdomas par Latviju, tās tapšanu. Tas būs īpašs notikums!» komentē Valkas novada
domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. z

beigām plānots izveidot ražošanas
teritoriju Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā, t.i., jaunas ražošanas ēkas un ar to
saistītās infrastruktūras būvniecība,
teritorijas labiekārtošana un industriālo pieslēgumu (elektroenerģijas)
ierīkošana / jaudas palielināšana degradētajā teritorijā, lai veicinātu jaunu
uzņēmumu izveidošanos un / vai
esošo uzņēmumu paplašināšanos.
Projekta kopējās plānotās izmaksas
3 568 307,98 EUR, t.sk., attiecināmās
izmaksas 3 286 368,03 EUR un neattiecināmās izmaksas 281 939,95. EUR.
2 595 572,35 EUR ir ERAF finansējums, 137 412,65 EUR valsts budžeta
dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 553 383,03 EUR attiecināmajām izmaksām un 281 939,95 EUR
neattiecināmajām izmaksām. z
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J.Cimzes Valkas Mūzikas skola
gatavojas jaunu audzēkņu uzņemšanai

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

I

zglītības iestādes, to vidū
arī J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, vasaras periodā
atrodas relatīvā miera stāvoklī.
Pedagogi un audzēkņi uzkrāj
spēkus nākamajam mācību
cēlienam, vienlaikus rezumējot iepriekšējo un gatavojoties turpmākajam.
Pagājušajā mācību gadā
skolas audzēkņi piedalījušies
56 dažāda veida pasākumos:
priecējuši klausītājus koncertos mūzikas skolā un Valkas
pilsētā, izbraukuši ar koncertprogrammām un atsevišķiem
priekšnesumiem uz Vijciemu
un Kārķiem svētku un svinību
reizēs. Gan koklētāji, gan pianisti, vijolnieki, akordeonisti,
gan kora klases, pūšamo un
sitamo instrumentu klases audzēkņi vairojuši savas prasmes izvēlētā instrumenta
spēlē, tāpēc droši un ar labiem
panākumiem esam piedalī-

jušies festivālos un konkursos
Valkā, Valgā, Cēsīs, Saulkrastos, Madlienā, Rīgā un Radvilišķos (Lietuvā).
Skola ir vieta, kur vienmēr
kūsā dzīvība un norit kustība.
Priecājamies par skolas absolventu muzikālo sniegumu,
taču skumstam, ka no viņiem
jāšķiras. Taču to vietā nāk jauni talanti, jo vecāki vēlas savos
bērnos attīstīt radošo dzirkstelīti, un mācoties mūziku,
ieguvēja būs visa ģimene.
Sagaidāms līdzpārdzīvojums
un kopības sajūta uzstāšanās
reizēs un prieks par bērnu
spējām. Lai ieinteresētu bērnus mūzikas apguvei, pavasarī
aicinājām bērnudārzniekus
uz mūzikas skolu, kā arī ar
nelielu koncertu viesojāmies
«Pasaciņā» un «Pumpuriņā».
Ceram, ka iepriekšējās muzikālās tikšanās nesīs augļus,
un interesenti ieradīsies uz

jauno audzēkņu uzņemšanu
ne tikai no pilsētas, bet arī no
laukiem, jo pašvaldība, ja tikai
būs gribētāji, transportu uz
mūzikas skolu nodrošinās.
Laba pieredze un sadarbība
šajā ziņā ir izveidojusies ar Vijciema pagastu un pamatskolu.
Šogad audzēkņi tiks uzņemti 23., 24. un 25.augustā
no plkst. 16.00 līdz 18.00 Jāierodas vecākiem ar bērnu, līdzi
ņemot dzimšanas apliecību.
2017./2018.mācību gadā ir plānoti vairāki jaunievedumi bērnu sākotnējā vispārējās muzikālās un instrumentu apmācības jomā. Sagaidām bērnus
sākot no 5 – 6 gadu vecuma,
septiņgadniekus, un arī vecākus, ja tie nolēmuši pievērsties
pūšaminstrumentu vai akordeona spēlei. Pie skolā sagaidāmiem jaunumiem noteikti
jāpieskaita arī jaunās un ilgi
gaidītās speciālistes - pianistes darba gaitu uzsākšana pēc

Latvijas Mūzikas akadēmijas
profesionālā bakalaura grāda
mūzikas pedagoģijā iegūšanas. Nākamajā mācību gadā
ar 2017.gada pavasarī Valsts
Kultūrkapitāla Fonda atbalstīto projektu «Jaunu mūzikas
instrumentu iegāde J.Cimzes
Valkas Mūzikas skolai» papildināsim skolas materiālo bāzi
ar jaunu instrumentu – vijoļu

iegādi. Augusta mēnesī saposīsim skolas telpas, turpināsim rūpēties, lai tās vienmēr
būtu gaišas, izremontētas un
mājīgas. Mācību gadu tradicionāli uzsāksim 31.augustā
plkst. 12.00 ar kopīgu svinīgu
brīdi pie skolas. z

Valkas pagasta 16.sporta spēlēs jauns
uzvarētājs – komanda «4x4 dalīts uz 2»

Teksts: Atis Empelis, Valkas pagasta
sporta organizators

«L

ugažu muižas» parkā 15.jūlijā
16.reizi notika Valkas pagasta
sporta spēles. Dalībai sacensībās bija
pieteikušās 8 komandas, kas godam
izturēja sacensību spriedzi.
Kā jau ierasts, visas dienas garumā
noritēja sacensības 9 sporta veidos,
kuri bija sadalīti mazajos un lielajos
sportos. Komandas vispirms izspēlēja
«mazos» sportus. Šogad no iepriekšējā
gada bija atstātas tikai sacensības basketbola metienos, pārējie sporta veidi
bija jauni, vai labi aizmirsti vecie.
Sacensību veidā, kas saucās «ZZ kaste», jo noskatīta šogad ZZ čempionāta
finālsacensības, 24 bumbas bija jāiemet
bumbu kastē obligāti izdarot atsitienu
pret zemi. Šajā spēlē pati ātrākā bija
komanda, kura ar nosaukumu «4x4
dalīts uz 2» startē jau sen un ļoti bieži
ir labāko trijniekā, bet vēl ne reizi nebija kļuvuši par uzvarētājiem kopvērtējumā. Šogad tas viņiem izdevās, jo
komanda triumfēja vēl arī «tāllēkšanā

no vietas», «basketbola metienos» un
spēlē «dvieļu volejbols», komandas
sastāvā startēja: Ainārs Zandersons,
Harijs Kruška, Artūrs Pētersons, Jānis
Jermacāns, Vita Zandersone, Natālija
Pētersone, Anda Lūsīte, Olita Zandersone. Otro vietu sporta spēļu kopvērtējumā ieguva komanda «Fātera dzīve»
( Marta Empele, Ance Andrējeva Empele, Ieva Kalniņa, Kristīne Dzene,
Ģirts Krūmiņš, Oļegs Ganzins, Didzis
Rozenbergs, Ilmārs Andrējevs Empelis) Komandai «Fātera dzīve» gan pirmo vietu izdevās iegūt tikai sacensībās
«laivošanā», bet stabilais sniegums
kopumā, vairākas otrās vietas arī nodrošināja panākumu. Spēļu visjaunākie
dalībnieki bija apvienojušies komandā
«Daži Dadži» (Artūrs Vaļģis, Kārlis
Vaļģis, Pauls Alberings, Vilma Alberinga, Madara Vaļģe, Polina Baskova,
Jānis Gudēns, Agija Aspere), viņi arī
kopvērtējuma trešās vietas ieguvēji,
uzrādot labāko rezultātu disciplīnās,
kur svarīgs bija ātrums - «šautriņu
biatlonā» un «stafetē».
Sen nav bijis tā, ka visas trīs

«Valkas četrcīņa – 2017» – MTB
reģistrēšanās atvērta!

Teksts: Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes daļas vadītājs

S

acensību seriāla «Valkas
četrcīņa – 2017» otrais
posms kalnu riteņbraukšanā
jeb MTB norisināsies Valkā
12.augustā pie atpūtas vietas
«Zāģezers».
Starts 42 km un 21 km
distancēm plkst. 11.00, savukārt 10 km distancei 11.30.
Sacensības paredzētas ne
tikai pieaugušajiem, bet arī
bērniem, kas sāksies uzreiz
pēc pieaugušo starta, ap plkst.
11.35, četrās vecuma grupās.
Distances garums mazākajiem

bērniem būs 600 m, lielākajiem
– 2 km.
Iepriekšējā
reģistrācijas
atvērta:
https://docs.google.com/
forms/d/1VI1Iaa0ieRrsQvvH8BktTfInwqp1G8L1-otL0Tv45c/viewform?c=0&w=1
Bērniem dalība sacensībās
līdz 7 gadu vecumam – bez
maksas!
Sīkāka informācija sacensību nolikumā: www.valka.lv
sadaļā «Sports».z

sacensību kopvērtējuma uzvarētājas
komandas ir citas, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, bet šogad tā ir noticis. Bet ir tomēr lietas, kas īpaši
nemainās un Valkas pagasta sporta
spēlēs, tā ir «virves vilšana» un tās
favorīti, tie paši «Vecie buki», kas arī
šogad bija stiprākie. Ļoti iespējams, ka
nu jau visus 16 gadus tieši komanda
«Vecie buki» ( šogad - Inga Kārkliņa,
Ligita Gailīte, Inta Skrastiņa, Līga Orleana, Egils Zandersons, Jānis Orleans,
Juris Mencis, Aleksandrs Primaks) ir
bijusi nepārspēta virves vilkšanā un
visiem ir skaidrs, ka arī nākamajos gados viņi šo pozīciju bez nopietnas cīņas
negrasās atdot.
Katru gadu uz Valkas pagasta sporta spēlēm ir ieradušies dalībnieki no
citiem pagastiem, parasti gan kā
dalībnieki kādas komandas sastāvā.
Pagājušajā gadā Ērģemes pagastu
pārstāvēja jaunieši, kas apvienojušies
komandā «Turna», bet šogad prieks
par komandu «Zvārtava» (Oskars Ziemiņš, Artis Ziemiņš, Salvis Zelčs, Airisa Zelča, Lauma Reinerte, Evija Zeme,

Marita Treijere), kuru uz «Lugažu
muižas» parku sacensties un smelties
pieredzi bija atvedis Zvārtavas pagasta sporta organizators Oskars Ziemiņš,
īpašais paldies viņam par to.
Vakarā visus sportotājus un līdzjutējus, pagasta kultūras dzīves organizatore Evija Smane, aicināja uz balli
pie «Lugažu muižas», kur dejotgribētājus priecēja grupa «Tauriņdeja».
Paldies, visiem, kas ņēma aktīvu
līdzdalību sporta spēļu organizēšanā
un novadīšanā, visiem tiesnešiem, kuri
pārstāvēja pagasta pārvaldi un brīvprātīgajiem palīgiem, un protams
fotogrāfam Ilmāram Zirnim, kurš
paspēja būt visur klāt, lai iemūžinātu
sacensības un to pozitīvo gaisotni.
Paldies arī Z/S «Kalnpierbes» saimei
par gardajām desiņām sacensību
dalībniekiem.
Milzīgs paldies, sacensību dalībniekiem, tiekamies citos sporta pasākumos, un nākamajās Valkas pagasta
sporta spēlēs. z

Badmintonisti aicināti pieteikties
Starptautiskajam turnīram Valkā

Teksts: Aksana Markoviča, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

5.

un 6.augustā Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas sporta hallē norisināsies
8.Starptautiskais badmintona dubultspēļu
turnīrs «Valka dubultspēlēs 2017». Turnīru
organizē biedrība VBK «Lotos», sadarbībā
ar Valkas novada domi, SIA «SETS» un
«Association of Baltic Badminton Amateurs». Sacensību sākums plkst. 10.00.
Sestdien, 5.augustā paredzētas vīriešu
un sieviešu dubultspēles, savukārt svētdien, 6.augustā – jauktās dubultspēles.
Sacensībās aicināti piedalīties badmintonisti no 9 gadu vecuma un vecāki. Sacensības notiks:
• vīriešu dubultspēlēs A, B,C,D līga;
• sieviešu dubultspēlēs A, B,C,D līga;

• jauktās dubultspēlēs A,B,C,D līga.
Iepriekš pieteikties turnīram var līdz
1.augustam rakstot Vjačeslavam Baskovam
uz e-pastu vbklotos@gmail.com vai zvanot/
sūtot īsziņu +37129144219. Sacensību dienā
mutisks apstiprinājums par ierašanos jāsniedz līdz plkst. 9.40 vai, ja jūsu e-pastā saņemta sacensību tabula ar norādītu spēļu sākumu, tad 20 minūtes pirms norādītā laika.
Dalībnieku līdzfinansējums sacensību
organizēšanai: startēšana vienā kategorijā
- 8 eiro, startēšana divās kategorijās - 12
eiro.
Turnīra nolikums apskatāms Valkas novada mājas lapā, sadaļā «Sports», «Rezultāti un nolikumi». z
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Bērnu pēcpusdiena
«Saulīt’ silta, saulīt’ jauka»

Teksts: Evija Smane, Valkas pagasta Saieta nams «Lugažu muiža» vadītāja

Teksts: Evija Smane, Valkas pagasta Saieta nams «Lugažu muiža» vadītāja

estdien, 12.augustā plkst. 14.00
Valkas pagasta «Strautiņos» norisināsies ikgadējā literārā pēcpusdiena «Velgas diena».
Pasākumā piedalīsies Latvijas Literatūras gada balvas 2017 kategorijā «Labākais prozas darbs» ieguvēja rakstniece
liepājniece Jana Egle, kā arī kategorijā
«Spilgtākā debija literatūrā» ieguvējs,
jaunais dzejnieks Jānis Tomašs.

trdien, 29.augustā plkst. 17.00
Valkas pagasta saieta namā
«Lugažu muiža» sadarbībā ar Valkas
pagasta Lugažu bibliotēku norisināsies
bērnu pēcpusdiena «Saulīt’ silta, saulīt’ jauka».
Pasākuma laikā bērni varēs iepazīt
Zemei tuvāko zvaigzni Sauli, uzzinot
interesantus faktus par to, kā arī

S

Pasākumu kuplinās atpazīstamā
latviešu dzejniece, tulkotāja un atdzejotāja Amanda Aizpuriete, kā arī dzejnieks, dramaturgs un aktieris Juris Helds.
Par muzikālo noformējumu rūpēsies dziesminieks Jānis Rūcis.
Šī literārā pēcpusdiena būs īpaša
ar to, ka pirmo reizi pasākumā tiks lasīta ne tikai dzeja, bet arī proza. z

O

Bērnu pēcpusdiena «Atvadas vasarai» Sēļu bibliotēkā

Teksts: Evija Smane, Valkas pagasta Saieta nams
«Lugažu muiža» vadītāja

nodarbēm kulinārijas jomā, pagatavojot dažādas
neparastas sviestmaizes, kā arī noskatīties aizraujošas multfilmas un piedalīties jautrās
rešdien, 30.augustā plkst. 14.00 Valkas paatrakcijās.
gasta Sēļu bibliotēkā sadarbībā ar Saieta
Izbaudīsim atlikušās vasaras brīvlaika dienas
namu «Lugažu muiža» norisināsies bērnu pēcpusno sirds!
diena «Atvadas vasarai».
Ieeja bezmaksas! z
Pasākuma laikā bērni varēs nodoties radošām

T

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!
(Latviešu tautas dziesma)
Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
no 16.06.2017. līdz 15.07.2017.
reģistrēti 7 bērni:

3 meitenītes – Adele,
Grēta, Līna Evelīna un
4 zēni – Valters Valts,
Andrejs, Agris, Aleks.

Sveicam ģimenes ar dzīvē
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Balta diena iekrīt zaļās skujās,
Pārsedz zemi, iegulst ceļa vidū.
Ak, kaut varētu es pelēcīgām skumjām
Pārsegt gaišumu kā balto zīdu.
(Ē.Drēziņš)

Aizvadīti mūžībā
Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā no 16.06.2017. līdz
15.07.2017. reģistrēti
15 mirušie:

Juzefa Vējiņa (1927.), Anatolijs Borisovs (1947.), Nikolajs Ivanovs (1956.), Gunārs
Skutāns (1956.), Vizma Zute
(1944.), Ansis Žīgurs (1945.),
Andris Veidemanis (1940.),
Irēna Luca (1941.), Jānis Roga
(1939.), Ilzīte Buža (1952.), Mareks Illars Zvaigzne (2000.),
Maigonis Puļļa (1950.), Tamāra Kurpniece (1922.), Raisa
Viņņika (1929.), Viktors Ļebezovs (1954.).

Sveicam JUBILĀRUS!
Valkas pilsēta

Dzintra Fišere 02.08., Aina Paškevica 03.08.,
Inta Krieviņa 03.08., Lidija Kuzņičenkova
05.08., Guntra Lezdiņa 06.08., Rolands
Rastaks 07.08., Laima Laviņa 09.08., Elvīra
Barinova 09.08., Nikolajs Čudovs 09.08.,
Dailis Ašenkampfs 09.08.,Vladimirs Matvejevs
10.08., Normunds Rudzītis 10.08., Laima
Sirsniņa 10.08., Nikolajs Jemeļjanovs 11.08.,
Anna Panova 11.08., Marina Šteinalte 12.08.,
Vija Vērzemniece 12.08., Astra Sokolova 13.08.,
Indulis Grasis 13.08., Raimonds Baltiņš 14.08.,
Dzintra Medne 14.08., Anita Grišjāne 14.08.,
Pēteris Undzenko 14.08., Igors Lielais 15.08.,
Sofia Fedosejeva 16.08., Kora Bogdanova 16.08.,
Ņina Vorobjova 17.08., Ļubova Bravceva 17.08.,
Jānis Kaukulis 17.08., Ginta Bormane 17.08.,
Gunārs Kanasts 19.08., Andrejs Iļjins 20.08.,
Gunārs Cīrulis 20.08., Ludmila Haina 20.08.,
Olita Užane 22.08., Ligita Baltiņa 22.08.,
Elita Karele 23.08., Sandra Ņikiforova 24.08.,
Nadežda Romaņuka 24.08., Alvīna Trukšāne
25.08., Vilnis Bērziņš 27.08., Ņina Larionova
28.08., Iveta Brūvere 29.08., Viesturs Jagers
29.08., Jevgenija Romanova 30.08., Elga
Lībāne 30.08., Viktors Karpovs 31.08.

Ērģemes pagasts

Aigars Papulis 10.08., Salamonida Šmite
10.08., Eduards Vaskovs 15.08., Modris Ūburgs
17.08., Anita Uibo 17.08., Normunds Varts
17.08., Klāra Pistonova 24.08., Nadežda Medne 24.08., Aija Piško 24.08.

Kārķu pagasts

Guntars Stalis 09.08., Ilgvars Bezšapočņikovs
12.08., Armands Plauka 12.08., Ruta Bezšapočņikova 18.08., Oļģerts Jaunkamps 24.08.

Valkas pagasts

Antons Balters 01.08., Aija Lāce 01.08., Aivars
Sjademe 11.08., Māra Ganiņa 12.08., Inese
Andrejeva 26.08., Vera Kudrjavceva 27.08.,
Valda Lārmane 31.08.

Vijciema pagasts

Valents Balodis 03.08., Mirdza Margrieta Ciekure 07.08., Inguna Dāvida 10.08., Gunārs Pakalns 10.08., Dzidra Krasavceva 21.08., Elvīra
Kamoliņa 28.08.

Zvārtavas pagasts

Arnis Grišjānis 01.08., Elmārs Atars 27.08.

Valkas novada dome

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

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

«Valkas Novada Vēstis»
Valkas novada pašvaldības
informatīvs izdevums

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

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

noskatīties pēc Vitauta Ļūdēna dzejoļa
motīviem veidoto multfilmu «Skudriņa Tipa».
Pasākuma dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar citiem Vitauta Ļūdēna
dzejoļiem, kā arī izskaņā varēs tikt pie
nelielām balviņām, atbildot pareizi uz
viktorīnas jautājumiem.
Ieeja bez maksas. z

Materiālus apkopoja:

Valkas novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste Aksana Markoviča un Dace Pūce.
tālr. 26444002

e-pasts: aksana.markovica@valka.lv
Par skaitļu un faktu pareizību
atbild raksta autori.

Sveicam arī visus
pārējos jubilārus!

Iespiests tipogrāfijā

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

• No 21. līdz 24.augustam Jauno grāmatu dienas. Izsniegšana
25.augustā.

alkas pilsētas
Vpasākumi
kultūras nama
• 6.augustā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālā teātra muzikāli literārs uzvedums «Valka. Brīvība. Latvija». Biļešu cena: 7 – 10
eiro.
• 19.augustā plkst. 18.00 2.Valkas Alus festivāls. Latvijas un
Igaunijas alus, mājražotāju tirdziņš, bērnu atrakcijas, dažādu
stilu un žanru mūziķu koncerts.
Ieejas maksa: 3 eiro.
• 25.augustā plkst. 20.00 Džeza vakars.
• 29.augustā plkst. 10.00 Jāņa
Cimzes Rudens Valkas lasījumi.
• Līdz 11.septembrim Māra
Subača darbu izstāde «Zīmējumi baltā tukšumā».

novadpētniecības
Valkasmuzejā

• Līdz 1.oktobrim izstāde «Valkas novada sporta vēsture».
Muzeja darba laiks: otrdienās –
piektdienās plkst. 11.00 – 18.00;
sestdienās, svētdienās plkst.
10.00 – 16.00..

V

alkas novada
Centrālajā bibliotēkā

Bērnu literatūras nodaļā:
• Turpinās projekta «Doma –
daba – darbs jeb 3D» izstāde ar Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore
Valkas J.Cimzes ģimnāzijas skoiedrība «Atbalsts Valkai» viens no vadošajiem asinsvadu ķilēnu darbiem – veidotiem no dasadarbībā ar biedrību «Lat- rurgiem Latvijā – Jānis Rozentāls.
vijas Sarkanā Krusta Valkas komiPierakstīties uz konsultāciju var,
žādu veidu atkritumiem.

B

Ērģemes pagastā

• 29.jūnijā Ērģemes pilsdrupās:
plkst. 17.00  dziedošās Eriņu ģimenes koncerts;
plkst. 18.30 deju koncerts «Uzdejosim pilsdrupās». Piedalās
Turnas tautas nama dejotāji un
vieskolektīvi no Zilākalna, Vecates un Burtniekiem;
plkst. 20.00 Ērģemes pagasta
pašdarbnieku teatralizēts uzvedums «Vella kalpi»;
plkst. 22.00 zaļumballe kopā ar
grupu «Rolise»;
plkst. 00.00 tikšanās ar pils
kambaru Balto Dāmu.

K

ārķu pagastā

• 31.jūlijā no plkst. 10.00 praktiskas nodarbības «Dziju krāsošana ar augu krāsvielām» Kārķu pagasta «Jaunrozēnos». Līdzi
ņemt dziju. Dalības maksa EUR
5,00 (nodarbības, pusdienas).
Pieteikties – m.t. 28619997 ( Mārīte).
• No 11.augusta līdz 13.augustam Kārķu pagasta svētki.
• 26.augustā plkst. 10.00 pārgājiens uz Bezdibeņa ezeru (organizē Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Kārķu pagasta pārvaldi).
• 26.augustā plkst. 19.00 Vijciema amatierteātra «Čiekurs»
viesizrāde «Visi mani radi raud»
Dabas koncertzālē (lietus gadījumā – tautas namā).

V

Novadpētniecības stendā:
alkas pagastā
• No 18.jūlija līdz 16.septembrim izstāde ar uzdevumu «Ko
stāsta akmeņi? Iepazīsim pie• 12.augustā plkst. 14.00 ikgamiņas vietas Valkā!»
dējā literārā pēcpusdiena «Velgas diena» Valkas pagasta
Pieaugušo lasītāju
«Strautiņos».
apkalpošanas nodaļā:
• No 1. līdz 25.augustam tur- • 29.augustā plkst. 17.00 bērnu
pinās Tautas grāmatu plaukta pēcpusdiena «Saulīt silta, saulīt
izstāde «Īpaša grāmata īpašā jauka» Saieta namā «Lugažu
vietā»: ceļojošā izstāde no LNB. muiža».
• No 1. līdz 31.augustam • 30.augustā plkst. 14.00 bērnu
mākslinieka Jāņa Sīmaņa jubi- pēcpusdiena «Atvadas vasarai»
Valkas pagasta Sēļu bibliotēkā.
lejas atceres izstāde.
• No 1. līdz 31.augustam izvārtavas pagastā
stāde «Piedzīvojumu garša»: ceļojumu piezīmes un apraksti.
• No 1. līdz 31.augustam izstāde «Latviešu skaņu plašu • 19.augustā plkst. 10.00 pie
Ozolu pamatskolas «Zvārtavas
vēsture».
pagasta sporta spēles».
• 26.augustā «Bērnības svētki».

Z

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu norises
laiku nepieciešams mainīt. Sekojiet
informācijai www.valka.lv vai
interesējieties pie pasākuma rīkotājiem!

8.septembrī Valkā iedzīvotājus
konsultēs asinsvadu ķirurgs
Jānis Rozentāls
teja» šogad turpina labdarības akciju «Latvijā vadošie ārsti laukos»,
kuras ietvaros 8.septembrī Valkā,
Latvijas Sarkanā Krusta Valkas
komitejas Veselības istabā, Semināra ielā 23, iedzīvotājus konsultēs

zvanot pa tālruni 28644365.
Akcijas noteikumi nav mainīti.
Lai nodrošinātu akcijas ilgtspēju,
visi ieinteresētie pacienti konsultācijas dienā tiks lūgti veikt mērķziedojumu 12 eiro apmērā. z

No 14.augusta tiks mainīts
Steidzamās medicīniskās palīdzības
punkta Valkā darba laiks

Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

Ņ

emot vērā pieaugošu personālresursu trūkumu SIA
«Vidzemes slimnīca» Valmierā,
mazo pieprasījumu nakts stundās
pēc Steidzamās medicīniskās palīdzības punkta (SMPP) pakalpojumiem un speciālistu zemo noslodzi SIA «Vidzemes slimnīca» Valkas filiālē, Rūjienas ielā 3, ar 2017.
gada 14.augustu tiks mainīts Valkas SMPP darba laiks: no plkst.
8.00 līdz plkst. 20.00 (katru dienu,
arī brīvdienās un svētku dienās).
Iedzīvotāji Valkas SMPP var saņemt palīdzību traumu, pēkšņu saslimšanu, hroniskas slimības saasināšanās un citos gadījumos, kad
nepieciešama ārstniecības personu
iejaukšanās.
Valkas SMPP palīdzība tiek
sniegta gan bērniem, gan pieaugušajiem šādos gadījumos:
 Sāpes (galvassāpes, muguras
sāpes, locītavu sāpes, kakla sāpes,
vēdera sāpes);

 Paaugstināts asinsspiediens;
 Paaugstināta temperatūra;
 Alerģiskas reakcijas;
 Elpošanas ceļu saslimšanas (arī
akūtas respiratoras saslimšanas);
 Sasitumi, mežģījumi;
 Brūces pārsiešana, aprūpe;
 Kukaiņu un dzīvnieku kodumi;
 Lūzumi (laikā, kad Valkas poliklīnikā pieejama rentgenogrāfija);
 Sēra korķa izņemšana;
 Urīnpūšļa katetra ielikšana, nomaiņa;
 Nepieciešamība veikt injekcijas
(ar ģimenes ārsta nosūtījumu);
 Nepieciešamība noteikt cukura
līmeni;
 Medicīniska konsultācija ārpus
ģimenes ārsta darba laika (ieteicams līdzi ņemt medikamentus,
kurus pacients lieto).
Tālrunis: 27036534. z

Neaizmirstiet palūgt ģimenes ārstam
izziņu skolai un bērnudārzam

Teksts: Linda Zariņa, Valkas novada domes Sabiedrības veselības organizatore

A

tgādinām, ka nav vairs tālu
1.septembris, kad tiks uzsāktas mācību gaitas vispārizglītojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, un būs nepieciešama
ģimenes ārsta izziņa.
Ģimenes ārsta izziņā jābūt norādītai bērnu veselības grupai, pamatojoties uz to bērni tiek sadalīti
veselības grupās sporta nodarbībās. Izziņā jāiekļauj arī ziņas, kas
nepieciešamas «Bērna medicīnis-

kai kartei», kas glabājas vispārizglītojošās skolās un pirmsskolas
izglītības iestādēs.
Lūgums vecākiem atrast laiku
kādā no augusta dienām un pieteikties pie sava ģimenes ārsta izziņas saņemšanai. Lai izvairītos no
stresa situācijām, neatlieciet šo uzdevumu uz augusta pēdējām dienām!
Jaukas vasaras brīvdienas! z

