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2013.gada 26.aprīlis

Kārķupagastā
AICINĀTIKĀRĶĒNIEŠI,NOVADAIEDZĪVOTĀJI,
VIESINOCITIEMNOVADIEM
19.maijā

27.

•Plkst.16.00 – svētku ieskaņas koncerts Kār
ķu baznīcā «PASTAIGA MŪZIKĀ AR SINFO
NIETTA RĪGA PŪTĒJU KVINTETU» (Ilona
Meija – flauta, Pēteris Endzelis – oboja, Guntis
Kuzma – klarnete, Artūrs Šults – mežrags, Jānis
Semjonovs – fagots).

25.maijā

Padarīsimtīrāku,
skaistākuunzaļāku
kāduvietusavā
pašvaldībā!

V

•No13.00pagastacentrā– Kārķu pamatsko
las mazpulka rīkotajā tirdziņā dažādu amatu
prasmju izrādīšanā aicināti tautas daiļamata
meistari, rokdarbnieki, lauku labumu ražotāji,
dažādu preču tirgotāji. Pieteikties līdz 20.mai
jam pa tālruni 26365892 vai e pastu: karkitn@
valka.lv
Tiem, kuri vēlas iepazīt un izbaudīt Kārķu
dabu un tuvumā esošās kultūras vērtības, būs
iespēja doties pastaigā individuāli vai gida pa
vadībā. Interesentiem pieteikties pagasta infor
mācijas centrā (mob.t.26391447)
Tautas nama 2.stāvā visas dienas garumā būs
iespēja apskatīt pagasta mākslinieku un māj
amatnieku darbus.

alkas novada dome aicina ie
dzīvotājus būt aktīviem un pieda
līties Vislatvijas Lielajā Talkā, kas
notiks27.aprīlīplkst9.00.
Talcinieki aicināti pulcēties:
Valkaspilsētā: pie kultūras nama;
Ērģemes pagastā: pie Turnas tau
tas nama un Ērģemē pie katlumā
jas (darba objekti – parks pie Turnas
tautas nama, Cepurkalns un vecās
Precīzāka informācija būs Valkas novada
baznīcas teritorija);
mā
jaslapāwww.valka.lvunwww.karkutau
Valkas pagastā: pie Lugažu mui
tas
n
ams.blogspot.com
žas un Sēļos pie daudzdzīvokļu mā
jām (darba objekti – Lugažu muižas
25.maijā no plkst.11.00 būs slēgts autoceļa
parks, Sēļu centrs, Tomēnu skola);
Valka – Rūjiena ceļa posms no Veckārķiem līdz
Vijciemapagastā: pagasta centrā;
Zvārtavas pagastā – sakopšanas
darbi tiks veikti jau iepriekš;
Kārķupagastā–tradicionāli talka
apvienota ar 10.Meža dienām, kas
notiks 10.maijā. v
Teksts: Anita Tannenberga, Tūrisma in-

• Plkst.13.30 atklāsim radošo darbu galeri
ju «Labo domu mozaīka», kurā novada skolu,
pirmskolas un interešu izglītības iestāžu bērni
un jaunieši ar pedagogu atbalstu savas labās
domas un radošās idejas būs savijuši krāsainos
dekoros. Pēc tam bērnus un pieaugušos gaidīs
mūziķis Rikko šovprogrammā «Vējiem līdzi»,
kurā varēs līdzdarboties gan dejojot, gan dzie
dot.
•Plkst.16.00sāksies svētku gājiens, svētku uz
runas un koncertuzvedums «Sešas pieturas no
vada dzīvē». Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema,
Zvārtavas pagastu un Valkas pilsētas amatier
mākslas kolektīvi jautrā un atraktīvā uzvedumā
atsauks atmiņā novada statusā nodzīvotos pir
mos gadus un uzburs vīziju, kā būs tālāk...
•Plkst.20.00tautas namā Kārķu jauniešu vokā
li instrumentālā grupa un grupa «Sawējie» aicinās
visus iesildīties Lielajai Zaļumballei, bet plkst.21.00
sāksies Zaļumballe ar grupu «Dakota».

SVINĒSIMSVĒTKUSKOPĀ–AR
LABESTĪBUUNSMAIDU!
Svētkurīkotāji
Kārķu centram. Satiksme tiks novirzīta pa ap
braucamo ceļu no Valkas un Rūjienas (būs no
rādes un satiksmes regulētāji). Līdz Kārķu cen
tram iebraukt varēs tirgotāji, svētku dalībnieki
un apmeklētāji. v

XILielaisLabdarībasRobežtirgus–11.maijā

Pašvaldībuvēlēšanas
2013

formācijas biroja vadītāja
Foto: DainisJansons

Statistika par kandidātiem

• Sarakstu skaits – 3, kopējais kandidātu skaits – 54.

• Dzimums:vīrieši–31(57,41%),sie
vietes–23(42,59%).

• Vecums (rēķinātsuzvēlēšanasdienu

–2013.gada1.jūniju):
21–30gadi:8(14.81%),31–40gadi:
11 (20.37 %), 41 – 50 gadi: 11 (20.37
%),51–60gadi:19(35.19%),61–70
gadi:5(9.26%).
• Vidējais vecums: 45.6gadi,
• Vecākais kandidāts: 66gadi.
• Jaunākais kandidāts: 25gadi.
• Pilsonība: Latvijas: 54 (100,00 %),
AmerikasSavienotoValstu:1(1,85%).
• Tautība: latvieši: 51 (94,44 %), nav
norādīta:3(5,56%).
• Kandidēšanas pazīme:
Dzīvo Valkas novadā: 50 (92,59 %),
ir tikai īpašums: 2 (3,70 %), strādā: 2
(3,70%).
InformācijanoCentrālāsvēlēšanu
komisijasmājaslapas

Par pašvaldību vēlēšanām lasiet
4., 5., 6.lpp.

Sestdien, 11.maijā Valkā, Lu

gažu laukumā valcēniešus un
pilsētas viesus gaida interesants
un savā ziņā unikāls projekts
– XI Lielais Labdarības Robež
tirgus. Tas ir plašā sabiedrībā
iecienīts ikgadējs pasākums ar
daudzveidīgukultūrasprogram
mu,tirgošanos,dažādāmatrakci
jām,labdarībasloterijuuncitām
aktivitātēm.

Lielo Labdarības Robežtirgu ir iecienījuši tirgotāji no tuvienes un tālienes

Robežtirgus ir vērsts uz labda
rību, un visi tirgū iegūtie līdzek
ļi tiek ziedoti kādam konkrētam
mērķim, šogad – Jāņa Cimzes
vaska figūras izveidei Valkas no
vadpētniecības muzejā par godu
latviešu kora mūzikas pamatlicēja
200 gadu jubilejai nākamajā gadā.
Aicinām Valkas un Valgas ap

kārtnes un citu novadu amatnie
kus, mājražotājus, lauksaimniecī
bas produktu un stādu tirgotājus
pieteikties dalībai Lielajā Labda
rības Robežtirgū pa tālruņiem
+37164725522, +37126446602, +372
53706931 vai rakstot uz epastu
tib@valka.lv.
Turpinājumu lasiet 15.lpp.
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Valkasnovadadomes28.marta
sēdēpieņemtielēmumi

N

•
odot atsavināšanai un atsa
vināt atklātā mutiskā izsolē ar aug
šupejošu soli pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Ērģemes pa
gastā: «Pauguržēguri», kas sastāv
no piecām savstarpēji nesaistītām
zemes vienībām ar kopējo platību
102,6 ha: zemes vienība, platība 38
ha; zemes vienība, platība 28,2 ha;
zemes vienība, platība 9,7 ha; ze
mes vienība, platība 22,6 ha; zemes
vienība, platība 4,1 ha. Noteikt, ka
Valkas novada domes nekustamais
īpašums «Pauguržēguri» atsavi
nāms izsolē pa daļām, izsolot katru
zemes vienību atsevišķi.
Noteikt šādu iepriekšminētā ne
kustamā īpašuma sastāvā esošo
zemes vienību nosacīto cenu: ze
mes vienība ar platību 38 ha – Ls
34 000,00; zemes vienība ar platību
28,2 ha – Ls 34 500,00; zemes vienī
ba ar platību 9,7 ha – Ls 3500,00; ze
mes vienība ar platība 22,6 ha – Ls
17 500,00; zemes vienība ar platību
4,1 ha – Ls 2500,00.
Noteikt, ka nodrošinājuma apmērs
par katras, atsevišķas zemes vienī
bas izsoli ir: zemes vienībai ar pla
tību 38 ha – Ls 3400,00; zemes vie
nībai ar platību 28,2 ha – Ls 3450,00;
zemes vienībai ar platību 9,7ha – Ls
350; zemes vienībai ar platību 22,6
ha – Ls 1750,00; zemes vienībai ar
platību 4,1 ha – Ls 250,00.
Noteikt atsavināšanas izsoles so
li – Ls 100,00. Noteikt reģistrāci
jas maksu Ls 10,00. Apstiprināt ie
priekšminētā Nekustamā īpašuma
izsoles noteikumus. Noteikt izsoles
laiku un vietu – 2013.gada 28.maijā
plkst.13.00, Semināra ielā 9, Valkā,
1.stāva sēžu zālē.
• Apstiprināt 2013.gada 25.maija
pasākuma «Valkas novada svētki»
Kārķu pagastā, vienas tirdzniecības
vietas cenu (bez PVN):
– tirdzniecībai ar pārtikas precēm
(plaša patēriņa) – Ls 5,79 par vienu
vietu;
– tirdzniecībai ar zemnieku un in
dividuālo ražotāju pašu ražotām
pārtikas precēm – Ls 1,65 par vienu
vietu;
– tirdzniecībai ar atspirdzinošiem,
bezalkoholiskiem dzērieniem, sal
dējumu, cukura vati – Ls 4,96 par
vienu vietu;
– tirdzniecībai ar dārzeņiem, griez
tiem ziediem – Ls 3,72 par vienu
vietu;
– tirdzniecībai ar daiļamatniecības
un amatniecības izstrādājumiem –
Ls 1,65 par vienu vietu;
– tirdzniecībai ar presi, iespieddar
biem – Ls 3,31 par vienu vietu;
– reklāma un tirdzniecība ar skais
tumkopšanas un ārstniecības lī
dzekļiem – Ls 5,79 par vienu vietu;
– dažāda veida atrakciju izvietošana
– Ls 4,13 par vienu vietu.
PVN aprēķināt atbilstoši likumam
«Par pievienotās vērtības nodokli».
Visu par tirdzniecības vietām ieka
sēto maksu ieskaitīt Valkas novada
domes ziedojumu kontā un izlietot
Valkas novada svētku organizato
risko pasākumu daļējai segšanai.
• Apstiprināt Valkas novada do
mes saistošos noteikumus Nr. 9 «Par
termiņu nekustamā īpašuma no
dokļa parāda un nokavējuma nau
das piedziņai bezstrīda kārtībā».
• Apstiprināt
vienošanos
Nr.
VND/2012/615 «Par nekustamā īpa
šuma Raiņa ielā 28, Valkā (Tēraud
skola) nomas līguma izbeigšanu».
• Apstiprināt XI Lielā labdarības
Robežtirgus mērķi: līdzfinansējums
J.Cimzes vaska figūras izgatavoša
nai. Visu par tirdzniecības vietu no

mu iekasēto maksu, loterijas un lab
darības desiņu ieņēmumus ieskaitīt
Valkas novada domes ziedojumu
kontā un izlietot apstiprinātajam
mērķim.
• Lai nodrošinātu daļēju projekta
«Ūdenssaimniecības atīstība Val
kas novada Lugažu ciemā, 2.kārta»
realizāciju, ņemt aizņēmumu LVL
37 510,00 apmērā no LR Valsts kases
ar atlikto aizņēmuma atmaksu in
frastruktūras projektam, kurā paš
valdības faktiskais ieguldījums nav
mazāks par 75% no kopējām izmak
sām projekta pabeigšanai, saskaņā
ar likuma «Par valsts budžetu 2013.
gadam» 14.panta 3.daļu. Iepriekš
minētā aizņēmuma atmaksāšanu
veikt 22 gadu laikā no aizņēmuma
saņemšanas brīža ar atlikto maksā
jumi 2 gadi, maksājot LR Valsts ka
ses noteikto aktuālo, mainīgo viena
gada procentu likmi par aizņēmu
ma lietošanu.
• Apstiprināt vienas personas uz
turēšanās izmaksas mēnesī Valkas
novada Ģimenes atbalsta centra
«Saulīte» savstarpējos norēķinos ar
citām pašvaldībām Ls 290,00.
• Piešķirt finansējumu Ērģemes
pagasta dzīvokļu saimniecībai Ls
2959,00 dušas telpas grīdas remont
am «Valžkalnos».
• Piedalīties zvērinātas tiesu iz
pildītājas Ritas Grantes 2013.gada
2.aprīlī rīkotajā izsolē nekustama
jam īpašumam – dzīvoklim Rīgas ie
lā 8 – 7, Valkā un iegādāties dzīvokli
Valkas novada domes īpašumā, vei
cot ne vairāk kā divus izsoles soļus.
• Piedalīties zvērinātas tiesu izpil
dītājas Zanes Filatovas 2013.gada
3.aprīlī rīkotajā izsolē nekustama
jam īpašumam – dzīvoklim Rūjie
nas ielā 4 – 38, Valkā un iegādāties
dzīvokli Valkas novada domes īpa
šumā, veicot ne vairāk kā divus iz
soles soļus.
• Ateikt samazināt SIA «Ingra»
prasīto neapdzīvojamo telpu nomas
maksu LVL 1,00 par kvadrātmetru
par pamatdarbības telpām un LVL
0,70 par kvadrātmetru par palīgtel
pām, jo aprēķinātā minimālā nomas
maksa telpām Rīgas ielā 22, Valkā ir
LVL 1,12 par kvadrātmetru bez pie
vienotās vērtības nodokļa.
• Apstiprināt Nolikumu Nr.1 «Val
kas novada domes kultūras projektu
finansēšanas konkursa nolikums».
• Apstiprināt Valkas novada Ģi
menes atbalsta centra «Saulīte»
audzēkņu kabatas naudu mēnesī
– 10% apmērā no valsts sociālā no
drošinājuma pabalsta. Apstiprināt
Ģimenes atbalsta centra «Saulīte»
audzēkņu, kuri turpina izglītību
profesionālajās vidusskolās, uztur
naudu Ls 1 par katru mācību iestā
dē pavadītu dienu un dienu, kad pa
matotu iemeslu dēļ nevar ierasties
mājās (piektdienas, sestdienas, svēt
dienas). Izmaksāt Valkas novada Ģi
menes atbalsta centra «Saulīte» kat
ra audzēkņa sveikšanai: dzimšanas
dienā Ls 5, vārda dienā Ls 3.
• Apstiprināt Noteikumus Nr.2
«Par mērķdotācijas vispārējās pa
matizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksas sadales kārtību».
• Apstiprināt Lielā Labdarības Ro
bežtirgus, kas notiek katru gadu
Valkā, Lugažu laukumā, tirdzniecī
bas vietas cenas (bez PVN):
– tirdzniecībai ar rūpniecības un
saimniecības precēm – Ls 5,79 par
vienu vietu;
– tirdz nie cī bai ar pār ti kas pre
cēm (pla ša pa tē ri ņa) – Ls 5,79
par vie nu vie tu;
– tirdzniecībai ar pārtikas precēm

Noslēgtslīgumspartehniskā
projektaizstrādiūdenssaimniecības
infrastruktūrasattīstībaiKārķuciemā
EduardsIvļevs,Attīstības un
10.aprīlī,ValkāstarpValkas Teksts:
projektu daļas projektu vadītājs

novadadomiunSIA«FirmaL4» Foto: noarhīva
tika parakstīts līgums par teh
niskā projekta «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Cen
tralizētāsūdensapgādesunkanalizācijastīklu,kanalizācijassūkņu
stacijas būvniecība, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
ValkasnovadaKārķuciemā»izstrādi.
Līguma ietvaros paredzēts 3 varētu īstenot ar Eiropas Reģionā
mēnešu laikā izstrādāt tehnisko lās atīstības fonda (ERAF) līdz
projektu esošo notekūdeņu atī finansējumu. Tiklīdz Valkas no
rīšanas iekārtu un kanalizācijas vada dome saņems apstiprinošu
sūkņu stacijas rekonstrukcijai, kā informāciju no VARAM par ERAF
arī ūdensapgādes un kanalizāci līdzfinansējumu projektam, tiks
jas tīklu izbūvei un rekonstrukci veikta iepirkuma procedūra būv
jai. Līguma summa ir 4445,50 lati darbu izpildei.
(bez PVN).
Pēc informācijas par ūdensap
2012.gadā tika izstrādāts teh gādes un kanalizācijas tīklu būv
niski ekonomiskais pamatojums niecību var vērsties:
«Ūdenssaimniecības atīstība Val
Kārķu pagasta pārvaldē («Aus
kas novada Kārķu ciemā, 2.kārta». mas», Kārķi, Kārķu pag., Valkas
Tehniski ekonomiskais pamato novads, tālr. 64728020) vai Valkas
jums kopā ar projekta iesniegumu novada domes Atīstības un pro
28.02.2013 tika iesniegts Vides aiz jektu daļā (Semināra iela 9, Valka,
sardzības un reģionālās atīstības tālr. 64722236). v
ministrijā (VARAM), lai projektu

Projekta «Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu ciemā, 1.kār ta»
realizācijā iesaistītā tehnika Kārķu ciema centrā

(zemnieku un individuālo ražotāju
pašu ražotas pārtikas preces) – Ls
4,96 par vienu vietu;
– tirdzniecībai ar atspirdzinošiem
bezalkoholiskiem dzērieniem, sal
dējumu, cukura vati Ls – 4,96 par
vienu vietu;
– tirdzniecībai ar stādiem – Ls 4,13
par vienu vietu;
– tirdzniecībai ar dārzeņiem, griez
tiem ziediem – Ls 3,72 par vienu
vietu;
– tirdzniecībai ar dārzniecību saistī
tām precēm – Ls 3,72 par vienu vie
tu;
– tirdzniecībai ar daiļamatniecības
un amatniecības izstrādājumiem –
Ls 1,65 par vienu vietu;
– tirdzniecībai ar dzīvniekiem un ar
to saistīta inventāra un barības pār
došanu – Ls 3,31 par vienu vietu;
– tirdzniecībai ar automašīnām un
to saistīto inventāru – Ls 5,79 par
vienu vietu;
– tirdzniecībai ar presi, iespieddar
biem – Ls 3,31 par vienu vietu;
– reklāma un tirdzniecība ar skais
tumkopšanas un ārstniecības lī
dzekļiem – Ls 5,79 par vienu vietu;
– partijas reklāmas stenda, telts vai
cita veida vizuālās reklāmas izvieto
šana – Ls 16,53 par vienu vietu;
– dažāda veida atrakciju izvietošana
– Ls 4,13 par vienu vietu.
Viena tirdzniecības vieta 3x3 met
ri. Ja nepieciešamā tirdzniecības vie
ta pārsniedz noteikto platību, tad ir
jāmaksā par papildus vietu pēc no
teiktā cenrāža. PVN aprēķināt atbil

stoši likumam «Par pievienotās vēr
tības nodokli». Visu par tirdzniecī
bas vietām iekasēto maksu ieskaitīt
Valkas novada domes ziedojumu
kontā un izlietot apstiprinātajam
mērķim.
• Norakstīt kravas speciālo uguns
dzēsēju automašīnu GAZ 53AC300
(valsts reģistrācijas Nr. 4611LTN).
Pēc norakstīšanas, automašīnu no
dot lūžņos.
• Piedalīties programmas «Inte
liģenta Enerģija Eiropai» projektā
«MESHARTILITY», kura ietvaros
tiks parakstīts Pilsētu mēru pakts
un izstrādāts Ilgtspējīgas enerģijas
rīcības plāns. Pilnvarot Valkas no
vada domes priekšsēdētāju parak
stīt Pilsētu mēru paktu.
• Piešķirt Valkas novada domes
priekšsēdētājam Kārlim Albergam
ikgadējā atvaļinājuma daļu no 2013.
gada 15.aprīļa līdz 20.aprīlim un no
2013.gada 7.maija līdz 10.maijam.
• Atļaut saskaņošanu ar īpašnieku
aizstāt ar iedzīvotāju informēšanu
par veicamajiem darbiem īpašumā
«Irbītes», Ērģemes pagastā, Valkas
novadā tehniskā projekta «T3022
«Pilskalni» Z2, Z5 0.4 kV tīkla un
komercuzskaišu rekonstrukcija Val
kas novada Ērģemes pagastā. 0.4 kV
ārējie tīkli» ietvaros, jo sabiedrības
interesēs jauna energoapgādes ko
mersanta objekta ierīkošana vai eso
šā objekta vai tā daļas izmantošana
nav iespējama bez šīs zemes izman
tošanas. v
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Biedrība «No Salacas līdz Rūjai»
izsludina projektu konkursu

3

Biedrība «Lauku partnerība Ziemeļgauja»
izsludina vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas projektu konkursa V kārtu

toru» organizēšana) tiks atbalstīta
telpu iekārtošana un sagādāts ap
rīkojums kādai interešu, sporta vai
brīvā laika pavadīšanas jomai.

Biedrība «No Salacas līdz

Rūjai» paziņo par V  kārtas at
klāta projektu konkursa izslu
dināšanu «Lauku attīstības
programmas 2007. – 2013.ga
dam» pasākuma «Vietējās at
tīstības stratēģijas»   ietvaros
2009. – 2013.gadam.
Stratēģijas realizēšanai tiek
izsludināts konkurss trim rīcī
bām ar kopējo finansējumu
(LVL) 125 127,80
1.rīcība «Pakalpojumu dažā
došana, to kvalitātes un sasnie
dzamības nodrošināšana vietē
jiem iedzīvotājiem». Atbalsta
apjoms ir 39 864,16 LVL.
Rīcības mērķis.
Atbalstīt uzņēmēju un biedrību
iesniegtos projektus, kuri paredz
attīstīt un dažādot pakalpojumus
teritorijas iedzīvotājiem.
Sadzīves, teritorijas labiekārtoša
nas, informācijas pieejamības, sa
biedriskās kārtības, sadzīves pa
kalpojumu un pakalpojumu cilvē
kiem ar īpašām vajadzībām, veselī
bas aprūpes pamatpakalpojumu
ieviešana, t.sk. nepieciešamā in
ventāra, aprīkojuma un maza apjo
ma infrastruktūras izveide

3.rīcība «Lauksaimniecības pro
duktu ražošana, pirmapstrāde,
pārstrāde un pirmapstrādes mājas
apstākļos». Atbilstoši MK notei
kumu Nr.764. apakšpunktiem 3.1.
un 3.2. Atbalsta apjoms ir 29 415,11
LVL
Rīcības mērķis.
Mērķis ir konvencionālās un bio
loģiskās lauksaimniecības produk
tu ražošana, pirmapstrāde un pār
strāde mājas apstākļos (pārtikas
mājamatniecība). Īpaši uzsverot
vietējo, veselīgo produktu ražoša
nu un to pievienotās vērtības pa
lielināšanu. Produktu veiksmīgs
mārketings sekmēs vietējās terito
rijas identitāti, tas kalpos arī kā pa
pildinājums tūrisma piedāvājuma
dažādošanai.

Plānotās darbības:
Atbalsta saņemšanas nosacījumi
ir atbilstoši MK noteikumiem
Nr.764 un atbalsta iekārtu, tehni
kas, aprīkojuma, informācijas teh
noloģiju un programmu nodroši
nājuma iegādi un uzstādīšanu, in
frastruktūras izveidi lauksaimnie
cības produktu ražošanai un pirm
apstrādei, tai skaitā pašu saražotās
produkcijas iepakošanai, kā arī ilg
gadīgo augļkopības kultūraugu
(izņemot zemenes) stādu iegādei,
stādījumu balstu sistēmu, žogu un
žogu balstu iegādei, uzstādīšanai
Plānotās darbības.
• Sociālās aprūpes vietu iekārto- un stādījumu ierīkošanai.
šana (projektu iesniedzējs – pašPiektā projektu iesniegšanas
valdība vai komersants);
kārta
tiek paredzēta no 2013.
• Transporta pieejamības nodrošigada
3.maija
līdz 2013. gada 3.
nāšana (projektu iesniedzējs – pašjūnijam.
valdība vai komersants);
• Interneta pieejamības nodrošiAr Stratēģiju, rīcību mērķiem,
nāšana (projektu iesniedzējs – pašplānotajām darbībām un projektu
valdība);
• Sadzīves pakalpojumu dažādo- vērtēšanas kritērijiem kā arī mini
šana (projektu iesniedzējs – paš- mālo punktu skaitu pozitīva atzi
numa saņemšanai var iepazīties:
valdība, NVO, komersants).
birojā- Valmierā Mūrmuižas ielā 9,
2.rīcība «Iedzīvotāju pulcēšanās darba dienās no 13.00 līdz 16.30 vai
vietu, interešu izglītības un brīvā zvanot pa telefonu 64207459, mob.t.
laika pavadīšanas vietu izveido 29188612, vai izmantojot e-pastu
šana un atjaunošana.» Atbalsta vidzeme@llkc.lv kā arī Lauku At
apjoms ir 55 848,53 LVL
balsta Dienesta mājas lapā www.
lad.gov.lv un biedrības mājas lapā
Rīcības mērķis.
Iedzīvotāju pulcēšanās vietu, in www.nosalacaslidzrujai.lv
Projektu iesniegumi jāiesniedz:
terešu izglītības un brīvā laika pa
biedrības
«No Salacas līdz Rūjai»
vadīšanas vietu izveidošana un at
birojā
Valmierā
Mūrmuižas ielā 9,
jaunošana, kā arī tādu pamatlī
līdz
2013.gada
3.jūnijam.
Projektu
dzekļu un aprīkojuma iegāde, kas
iesniegumus
var
iesniegt
arī elek
nepieciešama pulcēšanās un inte
troniska
dokumenta
formā,
pa
rešu izglītības vietu funkcionēša
rakstītu
ar
drošu
elektronisko
pa
nas nodrošināšanai.
rakstu un apliecinātu ar laika zī
Plānotās darbības.
mogu. Elektronisko dokumentu li
Rīcības ietvaros tiks atbalstīti kumā noteiktajā kārtībā, projekta
projekti, kas partnerības teritorijā iesniegums nosūtāms Lauku atbal
paredz nodrošināt sabiedrisko ak sta dienestam uz e-pastu lad@lad.
tivitāšu īstenošanai nepieciešamās gov.lv
infrastruktūras izveidošanu, mate
riālu, inventāra un aprīkojuma ie
Informācija pa tel. 64207459,
gādi un aprobāciju (dažādu intere mob.t. 29188612 vai e-pastu:
šu klubu izveide, «biznesa inkuba vidzeme@llkc.lv v

T

iks pieņemti projektu pie
teikumi Lauku attīstības prog
rammas 2007. – 2013.gadam 413.
pasākumam «Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stra
tēģiju īstenošanas teritorijā, akti
vitātei «Iekārtu, tehnikas, aprīko
juma, in-formācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā
skaitā apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības, spor
ta un cita brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem» šādās vietējās attīs
tības stratēģijā noteiktās Rīcībās:
1.Brīvā laika pavadīšanai pare
dzētās infrastruktūras ierīkošana
un pilnveidošana vietējiem ie
dzīvotājiem. Paredzētais finansē
jums 65 037,11 LVL.

Mērķis.

3. Kultūras mantojuma saglabā
šana un pilnveidošana. Paredzē
tais finansējums 34 204,01 LVL.
Mērķis.
Saglabāt un pilnveidot esošo
kultūras mantojumu, tā lai tas bū
tu pieejams arī nākamajām paau
dzēm.

Plānotās darbības:

- Kvalitatīvu izglītojošu un kul
tūras pasākumu organizēšanai
nepieciešamās aparatūras iegāde
(prožektori, atskaņošanas tehnika,
mikrofoni, u.t.t.);
- Atbalsts pašdarbības kolektī
viem aprīkojuma iegādei (tērpi,
mūzikas instrumenti, aparatūra);
- Muzeju un ekspozīcijas telpu
izveide, aprīkojuma iegāde.

Kvalitatīvu brīvā laika pavadīša
Kopējais piešķirtais finansē
nas iespēju nodrošināšana iedzī
jums stratēģijas V kārtas īste
votājiem.

Plānotās darbības:

- brīvā laika pavadīšanas telpu
ierīkošana dažādām interešu gru
pām un NVO – telpu izveide un
labiekārtošana;
- esošo kultūras, sporta un atpū
tas infrastruktūras objektu sakār
tošana un atjaunošana;
- jaunu atpūtas, sporta un atpū
tas infrastruktūras objektu ierīko
šana;
- dažāda veida aprīkojuma iegā
de (mēbeles, atskaņošanas tehni
ka, spēļu galdi, sporta inventārs;
u.c.).
2. Vides sakārtošana un dabas
resursu ilgtspējīga izmantošana.
Paredzētais finansējums 44 586,00
LVL.
Mērķis.
Vides kvalitātes izlabošana Par
tnerības teritorijā.
Plānotās darbības:
- esošo parku, apstādījumu un
atpūtas zonu sakārtošana, pilnvei
došana un jaunu ierīkošana;
- tualešu ierīkošana sabiedriskās
vietās;
- lauku ainavas sakopšana;
- Vides sakopšanai nepieciešamā
aprīkojuma iegāde;
- Atbilstošas, dabu saudzējošas
infrastruktūras ierīkošana( laipas,
tiltiņi, atpūtas vietas, u.c.);
- Iedzīvotāju motivēšana iztu
rēties saudzīgāk pret savu dzīves
vidi (piktogrammas, zīmes, norā
des).

nošanai – 143 827,12 LVL.

Ar vietējās attīstības stratēģiju
var iepazīties biedrības «Lauku
partnerība Ziemeļgauja» birojā
Strenčos , Valkas ielā 16, un biedrī
bas mājas lapā www.zgauja.lv
Projektu iesniegumi tiks pie
ņemti 2013.gadā no 29.aprīļa
līdz 29.maijam darba dienās no
plkst.10.00 – 16.00 biedrības birojā
Strenčos, Valkas ielā 16.
Projekta iesniegumu elektronis
ka dokumenta formā, parakstītu
ar elektronisko parakstu un aplie
cinātu ar laika zīmogu «Elektro
nisko dokumentu likumā» noteik
tā kārtībā, iesniedz lad@lad.gov.
lv.
Kontaktinformācija: biedrības
administratīvā vadītāja Rūta Ze
pa, tālr.Nr.29163859; e-pasts:
ruta.zepa@apollo.lv; biedrības
padomes priekšsēdētāja
Linda Krūmiņa,
tālr. 29431271, e-pasts:
linda@eglitis.lv v
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Nr. 42
Pašvaldībuvēlēšanas
2013

Teksts: HelēnaKurme,Valkas
novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja

Kandidātu saraksti

Valkas novadā jāievēl 15
deputāti.
Deputātu kandidātu sarak
stus Valkas novadā varēja ie
sniegt tikai reģistrētas politis
kās partijas vai to reģistrētas
apvienības.
Valkas novada vēlēšanu ko
misijairpieņēmusiunreģistrē
jusi 3 deputātu kandidātu sa
rakstus(iesniegšanassecībā):
1. Nacionālā apvienība «Vi
su Latvijai!» – «Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK»ar18deputātu
kandidātiem.
2. VIDZEMESPARTIJAar18
deputātukandidātiem.
3. Partija
«VIENOTĪBA»,
«Centriskā partija LATVIJAS
ZEMNIEKUSAVIENĪBA»ar18
deputātukandidātiem.
Vēlēšanu komisija publicē 3
deputātu kandidātu sarakstus
untopriekšvēlēšanuprogram
mas.

Pašvaldību vēlēšanas notiks 2013.gada 1.jūnijā
17.00–20.00;

Balsošanas kārtība • ceturtdien,30.maijānoplkst.

Vēlēšanuiecirkņibūsatvērti
5 dienas pirms vispārējās vē
lēšanudienas:
pirmdien, 27.maijā no plkst.
16.00–20.00;
otrdien, 28.maijā no plkst.
9.00–13.00.
Šajās dienās balsot neva
rēs, bet iecirknī vēlētājiem
būspieejamaspriekšvēlēšanu
programmas, visi vēlēšanām
reģistrētie kandidātu saraksti
un pašvaldību vēlēšanu liku
mā norādītās ziņas par de
putātu kandidātiem. Iecirkņa
komisija pieņems rakstveida
pieteikumusnovēlētājiem,ku
riveselībasstāvokļadēļneva
rēsierastiesvēlēšanuiecirknī.
Vēlētāji,kurivēlēšanudienā
nevarēs nobalsot, var nobal
sot iepriekš – triju dienu lai
kā pirms vispārējās vēlēšanu
dienas – vēlēšanu iecirknī,
kuravēlētājusarakstāviņire
ģistrēti. Iepriekšējā balsošana
notiks:
• trešdien, 29.maijā no plkst.

9.00–12.00;

• piektdien, 31.maijā no plkst.

10.00–16.00.
Vēlēšanudienā,1.jūnijāvē
lēšanu iecirkņi būs atvērti no
plkst.7.00–22.00.
Šajā dienā tiem vēlētājiem,
kuriveselībasstāvokļadēļne
varēsnobalsotvēlēšanuiecir
knī,tiksorganizētabalsošana
viņu atrašanās vietā. Šo ie
spēju vēlētāji varēs izmantot,
ja vēlēšanu dienā atradīsies
sava vēlēšanu iecirkņa terito
rijā.
Vēlētājs no Iecirkņa komi
sijas saņems vēlēšanu zīmju
komplektu un vēlēšanu ap
loksni.Vēlēšanuzīmesnebūs
numurētas, bet novada vēlē
šanukomisijaizlozējotnoteiks
secību, kādā sakārtojamas
vēlēšanu zīmes izsniegšanai
vēlētājiem.
Vēlētājs izvēlas vienu vēlē
šanuzīmi,kurāpēcsavasiz
vēlesvar:
• pretīkandidātuuzvārdiem,

atzīmeiparedzētāvietāizdarīt
atzīmi «+», ja īpaši atbalsta
kandidātaievēlēšanu;
• svītrotkandidātavārduun
uzvārdu, ja neatbalsta kandi
dātaievēlēšanu.
Vēlētājs var atstāt zīmi ne
grozītu.
Šo izvēlēto vēlēšanu zīmi
vēlētājsieliekaploksnē,toaiz
līmēuniemetvēlēšanukastē.
Piedaloties pašvaldību vē
lēšanās, vēlēšanu iecirknī jā
uzrāda derīgs personu aplie
cinošs dokuments – pase vai
personasapliecība.

Vēlētāju reģistrs

Pašvaldību vēlēšanu liku
mā noteikts, ka vēlētāji drīkst
balsot tajā pašvaldībā, kur
reģistrētā dzīvesvieta bija 90
dienaspirmsvēlēšanudienas,
t.i.2013.gada3.martā,vaitajā
pašvaldībā, kurā pieder liku
mā noteiktā kārtībā reģistrēts
nekustamaisīpašums.
Lai informētu vēlētājus par
vēlēšanu iecirkni, kurā jābal
so, Pilsonības un migrācijas

lietu pārvalde katram vēlētā
jamuzreģistrētodzīvesvietas
adresinosūtījapaziņojumu.
Vēl tikai līdz 7.maijam vēlē
tāji var mainīt sākotnēji reģis
trēto vēlēšanu iecirkni uz citu
vēlēšanu iecirkni pašvaldības
administratīvajā teritorijā vai
uz vēlēšanu iecirkni pašvaldī
bā, kur vēlētājam pieder ne
kustamaisīpašums.Laireģis
trētuiecirkņamaiņu,vēlētājam
jāiesniedziesniegumsjebkurā
pašvaldībasdzīvesvietasdek
larēšanasiestādē.
Arspēkāesošiempašvaldī
buvēlēšanulikumiem,instruk
cijām, novada domes vēlēša
nām reģistrētajiem deputātu
kandidātu sarakstiem var ie
pazīties Centrālās vēlēšanu
komisijas mājas lapā www.
cvk.lv
Vairākinformācijasparaktu
āliemjautājumiem,kassaistīti
arpašvaldībuvēlēšanāmVal
kasnovadā,lasietnovadado
mesmājaslapāwww.valka.lv
Uzziņu tālrunis par vēlēša
nām–67049999.v

Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»
Aivars Sjademe

Valkas novada dome, deputāts
Z/S Sulas, īpašnieks
Biedrība «Valkas novada meža īpašnieku
apvienība», valdes priekšsēdētājs
SIA «SENEX», valdes loceklis
SIA «VERIKO», valdes loceklis
SIA «OSAUHING MYTHIKA INVEST», valdes
loceklis
Apvienība «Tēvzemei un brīvībai/LNNK»,
Valkas grupas vadītājs

Ivo Meļķis

Aivars Cekuls

Sandra Daņilova

Guntis Bašķis

Juris Žurovičs

Valkas novada dome, Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs
Valkas novada dome, izpilddirektors
SIA «Valkas Namsaimnieks», valdes loceklis

Mārīte Kalniņa

Valkas novada dome, Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja

Jānis Krams

Valkas novada dome, Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs

SIA «Valkas Namsaimnieks», valdes priekšsēdētājs
Ziemeļvidzemes kultūras un sporta biedrība,
Aivars Gailis
valdes loceklis - dibinātājs
Latvijas propāna gāze, Vidzemes RP Valkas
Valkas novada dome, Dzīvokļu komisijas un
deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas AZ meistars
loceklis

Pašnodarbināta persona, sporta pedagogs,
ﬁzioterapeite
SIA «JMA SERVICES», valdes loceklis

Līga Marija Putna

SIA «RIMI LATVIJA», projektu vadītāja – inženiere

Guntis Kazaks

Z/S «Kalnstrīķi», tehniskais darbinieks

Ligita Gulbe

VSAC «Vidzeme» ﬁliāle «Valka», interešu
pulciņa audzinātāja

Vija Lāce

Valkas novads, privāti praktizējošā veterinārārste

Sandra Pilskalne

Kārķu pagasta pārvalde, sabiedrisko attiecību
un lauku attīstības specialitāte
Valkas novada dome, deputāte

Kristaps Ozoliņš

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,
vada komandiera vietnieks
BMX klubs «ALKO», valdes loceklis
Mārupes sporta centrs, BMX Treneris
Gaujiena, BMX treneris

Daiga Laursone

Valkas novada ģimenes atbalsta centrs «Saulīte», saimniecības daļas vadītāja

Eduards Iesalnieks

Autoserviss, īpašnieks – vadītājs

Zigurds Sviķis
Pensionārs

Priekšvēlēšanu programma:
Mēs paveiksim!
Strādāsimpiekultūras,izglītībasie
stāžuunsportabāžumateriālitehniskā
nodrošinājuma palielināšanas. Sagla
bāsim visas darbojošās izglītības ie
stādesnovadā.Rūpēsimies,lainova
dabērninokļūtuuzizglītībasiestādēm
unskolāstiktunodrošinātiarveselīgu
uzturu. Iesaistīsim jauniešus Latvijas
nacionālosvētkuunatceresdienupa
sākumos.Atbalstīsim nevalstiskās or
ganizācijas,kuraspiedāvābērniemun
jauniešiemiesaistītiessporta,kultūras
un patriotiskās audzināšanas aktivitā
tēs.Atbalstīsimzemessardzi.Atbalstī
simstiprasunkuplasģimenes.
Pilnveidosim sociālo pakalpoju
mu pieejamību pagastos. Turpināsim
ūdenssaimniecībuuncituinfrastruktū
rasobjektusakārtošanuundaudzdzī
vokļu namu siltināšanu, piesaistot ES
fondu līdzekļus. Plānveidīgi uzsāksim
sakārtot dzīvojamo māju iekšpagal
mus, ierīkojot autostāvvietas, atpūtas
laukumus.Sniegsimatbalstuuzņēmēj
darbības uzsākšanai, attīstīšanai vai
pārprofilēšanai, lai saglabātu esošās
un veidotu jaunas darba vietas nova
dā.Nepieļausimsabiedriskātranspor
tapieejamībassamazināšanunovada
iedzīvotājiem.Atbalstu sniegsim lauk
saimniecības nozarei, lai tā kļūtu par
pamatu novada iedzīvotāju pārticībai,
sakoptailaukuainavai,aizsargātaivi
dei. Izveidosim konsultatīvo padomi
informācijasapmaiņaistarpuzņēmē
jiem,zemniekiemunnovadadomi.

Veidosim:
sporta bāžu materiāli tehniskā nodro
• lemtspējīgu, uzklausītspējīgu, izda šinājumaplānveidīgaspalielināšanas
rītspējīgu un atbildētspējīgu pašpār •lainovadaiedzīvotājiemaktuālain
valdi.
formācija savlaicīgi nokļūtu pie adre
sāta
Iesaistīsim iedzīvotājus:
•laistiprinātudemokrātiju,valstiskumu
• pašvaldības kompetencē esošu lē
mumupieņemšanā.
Mūsu turpmākā darba prioritātes
•Latvijasnacionālosvētkuunatceres ir šādas:
dienupasākumos.
1)Sniegsimatbalstuuzņēmējdarbības
•videssakopšanāunuzturēšanā.
uzsākšanai, perspektīvai attīstīšanai
vai pārprofilēšanai, lai saglabātu eso
Rūpēsimies:
šāsunveidotujaunasdarbavietasno
•partaisnīguatbalstuikvienamiedzī vadā.
votājam, liekot uzsvaru ģimenēm ar 2) Palīdzēsim lauksaimniecības no
bērniematbilstošinovadabudžetam.
zarei, lai tā kļūtu par pamatu novada
•parnovadaceļuunieluuzturēšanu iedzīvotāju pārticībai, sakoptai lauku
braukšanaskārtībā.
ainavai, aizsargātai videi. Izveidosim
• par banku pakalpojumu pieejamību konsultatīvopadomi–informācijasap
novadaiedzīvotājiem.
maiņastarpuzņēmējiem,zemniekiem
• par labu kaimiņattiecību un ekono unnovadadomi.
miskāssadarbībasveicināšanuarVal 3)IesaistīsimiedzīvotājusLatvijasna
gas apriņķi un citiem sadarbības par cionālosvētkuunatceresdienupasā
tneriem.
kumos.Atbalstīsimnevalstiskāsorga
nizācijas, kuras piedāvā bērniem un
Saglabāsim:
•visasdarbojošāsizglītībasiestādes jauniešiemiesaistītiessporta,kultūras
un patriotiskās audzināšanas aktivitā
novadā
• labo darbu pēctecību, turpinot tēs.Atbalstīsimzemessardzi.
ūdenssaimniecībuuncituinfrastruktū 4) Būsim par taisnīgu atbalstu ikvie
namiedzīvotājam.
rasobjektuattīstību
• iespēju siltināt daudzdzīvokļu na 5)Saglabāsimvisasdarbojošāsizglītī
basiestādesnovadā.
mus,piesaistotESfondulīdzekļus.
6)Rūpēsimies,lainovadabērninokļū
Strādāsim:
tuuzizglītībasiestādēmunskolāstik
• lai novada attīstības tendences sa tunodrošinātiarveselīguuzturu.
skaņotu ar iedzīvotāju vairākuma vēl 7)Plānveidīgi,atbilstošibudžetampa
mēm
lielināsim medicīnas, kultūras, izglītī
• pie kultūras, izglītības iestāžu un bas iestāžu un sporta bāžu materiāli

tehniskonodrošinājumu.
8) Pilnveidosim sociālo pakalpojumu
pieejamībupagastos.
9) Ievērosim pilsētā un pagastos ie
priekš padarīto labo darbu pēctecību,
turpinot ūdenssaimniecību un citu in
frastruktūrasobjektusakārtošanu
10) Turpināsim siltināt daudzdzīvokļu
namus,piesaistotESfondulīdzekļus.
11) Plānveidīgi turpināsim sakārtot
dzīvojamomājuiekšpagalmus,ierīko
jotautostāvvietas,atpūtaslaukumus.
12)Nepieļausimsabiedriskātranspor
tapieejamībassamazināšanunovada
iedzīvotājiem.
13) Veicināsim banku pakalpojumu
pieejamībunovadaiedzīvotājiem.
14)Rūpēsimiesparlabukaimiņattiecī
bu un ekonomiskās sadarbības veici
nāšanuarValgasapriņķiuncitiemsa
darbībaspartneriem
Iedzīvotāji!
Mūsukopīgaisdarbsjaunudarbavie
tu radīšanai un esošo saglabāšanai,
kuplas,harmoniskasģimenesstiprinā
šanai,nacionālovērtībugodāšanai!
Jaunieši!
Mūsu kopīgais darbs jūsu izglītības
un darbīga, veselīga dzīvesveida at
balstam!
Vecākā paaudze!
Mūsukopīgaisdarbsjūsupieredzes
uzkrāšanai un saglabāšanai, jūsu ve
selībasatbalstam!v
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Vents Armands Krauklis

SIA «Vietējie ražojumi», valdes lo
ceklis
SIA «Valkas mājas», valdes loceklis
Futbola klubs «Valka», valdes priekš
sēdētājs
«Ziemeļvidzemes Kultūras un sporta
biedrība», valdes priekšsēdētājs
Biedrība «Atbalsts Valkai», valdes
priekšsēdētājs
Lauku un reģionu attīstības biedrība,
valdes priekšsēdētājs
«Futbola klubs «Valka Junior»», val
des priekšsēdētājs
Latvijas Sarkanais krusts, padomes
loceklis
Vidzemes partija, valdes priekšsēdē
tāja vietnieks

Unda Ozoliņa

Valkas novada dome, deputāte
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
(VRAA) Igaunijas – Latvijas – Krie
vijas Pārrobežu sadarbības prog
rammas Eiropas Kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros no
2007. līdz 2013.gadam, apvienotā
tehniskā sekretariāta vadītāja

Mērķi:
Valkas novads – vieta, kur var piln
asinīgi dzīvot – veidojot sekmīgu uzņē
mējdarbību vai strādājot algotu darbu,
baudot laimīgu bērnību vai mierpilnas
vecumdienas. Valkas novadam ir jā
kļūst par jauniem cilvēkiem pievilcīgu,
pilnvērtīgu dzīves vietu.
Rīcība:
Valsts līmenī prasīsim:
– nodrošināt uzņēmējdarbībai labvē
līgu reģionālo politiku
– ceļu un ielu stāvokļa uzlabošanu,
īpaši laukos
– atbalstu jaunām ģimenēm pirmā
mājokļa iegādei, tā iekārtošanai
– brīvpusdienas skolēniem
– pensiju indeksāciju, kā arī līdzfi
nansējumu sociāliem pabalstiem
Novadā:
– Veidosim uzņēmējdarbībai maksi
māli labvēlīgu vidi:
• Veicināsim jaunu darba vietu radī
šanu
• Piesaistīsim investorus
• Nodrošināsim ātru dokumentu apriti
domes struktūrās
• Palīdzēsim uzņēmējiem projektu iz
strādē
• Izveidosim biznesa inkubatoru
– Katram pagastam realizēsim indi
viduālu attīstības programmu
– Nelielajos ciematos veidosim pa
kalpojuma centrus

5

VIDZEMES PARTIJA
Agris Simulis

VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija,
Valkas nodaļas priekšnieks
Valkas novada dome, deputāts

Sergejs Kuncevičs

SIA «Prestižs», darba drošības un
ugunsdrošības speciālists
SIA «Indrāni-V», valdes priekšsēdētājs

Ligita Ziemiņa

Ozolu pamatskola, skolotāja

Ernests Lībietis

Valkas novada dome, attīstības un
projektu daļas vadītājs
Valkas novada dome, deputāts
SIA UOT, valdes loceklis
Biedrība «Radošo ideju stacija», val
des priekšsēdētājs
Biedrība «Futbola klubs «Valka Juni
or»», valdes loceklis

Aivars Ikšelis

Valkas pilsētas kultūras nams, kultū
ras pasākumu organizators
Valkas pilsētas teātris, režisors
Valkas Mākslas skola, pasniedzējs
Nodibinājuma Fonds «Valkas pilsētas
teātris», priekšsēdētājs

Liene Skruode

Kārķu pamatskola, informātikas pe
dagogs
Kārķu pamatskola, mūzikas pedagogs
SPII «Pumpuriņš», muzikālā audzi
nātāja
Valkas novada sieviešu koris, māksli
nieciskā vadītāja

Aivis Klaips

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests Vidzemes reģiona brigāde
Valkas daļa, ugunsdzēsējs glābējs

Ligita Sīmane

Valkas pagasta pārvalde, saimniecī
bas daļas vadītāja
Valkas Lugažu Evaņģēliski Luteriskā
baznīca, draudzes padomes locekle

Māris Koops

AAS «BALTA», apdrošināšanas spe
ciālists

Vita Bērziņa

Valkas novada dome, Vijciema tautas
nama vadītāja

Valkas mākslas skola, direktors, pe
dagogs
Valkas novadpētniecības muzejs,
māksliniece – noformētāja

Valdis Rogainis
Pensionārs

Kristīne Simonova

SIA «efn NORD», vadītāja
Biedrība «Atbalsts Valkai», valdes
locekle

Ivars Noviks

AAS Balta, Cēsu nodaļas, Valkas
klientu apkalpošanas centra un Smil
tenes klientu apkalpošanas centra
vadītājs
SIA IN Gateway, valdes loceklis
Cēsu uzņēmēju klubs, valdes loceklis

Māris Stalis

SIA «RAINER AUTO», valdes priekš
sēdētājs
SIA «SPLINTEKS», valdes priekšsē
dētājs

Andis Sula

Ērģemes pagasta pārvalde, saimnie
cības daļas vadītājs

Priekšvēlēšanu programma:

– Saglabāsim un attīstīsim visas no
vada izglītības iestādes
– Nodrošināsim lauku skolu skolē
niem iespēju apgūt mūzikas, mākslas
un sporta skolu programmas (organi
zēsim transporta loku nodarbību pie
ejamībai)
– Turpināsim ieviest dzīvē Valkas un
Valgas izglītības attīstības stratēģiju,
dodot iespēju apgūt arodizglītību Val
gā, vienlaicīgi iegūstot vidējo izglītību
Valkā, kā arī atjaunosim augstākās iz
glītības iegūšanas iespēju Valkā
– Sniegsim palīdzību izglītības iestā
dēm projektu sagatavošanā un ievie
šanā
– Nodrošināsim pedagogiem aug
stāku atalgojumu nekā tiem minimāli
noteiktais valstī
– Pilnveidosim stipendiju sistēmu
– Lauku skolas veidosim kā interešu
izglītības centrus visu paaudžu iedzī
votājiem
– Aktīvi iesaistīsimies kvalitatīvu ve
selības aprūpes pakalpojumu sagla
bāšanā un uzlabošanā
– Dažādosim sociālās palīdzības
veidus:
•Palielināsim atbalstu ģimenēm ar bēr
niem
•Nodrošināsim individuālu pieeju soci
ālo problēmu risināšanā
– Aktīvi sadarbosimies ar pensionā
ru organizācijām
– Izveidosim dienas centru pensi
onāriem

Maruta Stabulniece

– Lai ikvienam iedzīvotājam nodro
šinātu iespējas nodarboties ar sportu
un ikvienam talantīgam sportistam ie
spēju sasniegt augstus rezultātus, no
drošināsim:
• sporta infrastruktūras uzlabošanu un
intensīvu esošās izmantošanu, kā arī
Valgas infrastruktūras izmantošanu
• sporta pedagogus skolās
• sporta tradīciju pilnveidošanu – nova
da, valsts un starptautiskā mērogā
• sporta klubu attīstību
– Iesaistīsim jauniešus pasākumu
organizēšanā jauniešu mērķgrupām,
atbalstīsim jauniešu pašiniciatīvas
– Veicināsim jauniešu starptautisko
sadarbību
– Veicināsim lauksaimniecības ko
operāciju un modernu saimniekoša
nas metožu ieviešanu
– Rosināsim un koordinēsim lauk
saimnieciskās ražošanas dažādošanu
– Palīdzēsim veidot piemājas saim
niecību, amatniecības ražojumu reali
zācijas sistēmu
– Palīdzēsim veidot nelielus pārstrā
des uzņēmumus
– Veicināsim dārzkopības attīstību
un kooperāciju visā novadā
– Nostiprināsim un atjaunosim ma
teriāli tehnisko bāzi komunālajā saim
niecībā
– Nodrošināsim avāriju un dabas sti
hiju radītu situāciju ātru novēršanu
– Veicināsim daudzdzīvokļu māju sil
tināšanu, pagalmu sakārtošanu

– Organizēsim daudzveidīgus kultūras
un mākslas pasākumus visā novadā
– Ar kultūras pasākumu palīdzību
veidosim bērnos un jauniešos naci
onālo kultūras vērtību apziņu
– Veicināsim iesaistīšanos pašdarbībā
– Paplašināsim bibliotēku sniegtos
pakalpojumus
– Pilnveidosim kultūras iestāžu ma
teriāli tehnisko bāzi
– Atbalstīsim nevalstisko organizā
ciju darbību, konsultējot projektu iz
strādē, finansiālos, juridiskos un citos
jautājumos
– Izmantosim tūrisma potenciālu –
ūdens tūrisma, vēsturisko maršrutu,
medību un makšķerēšanas un citus
tūrisma veidus, piedalīsimies sadarbī
bas projektos
– Ar sabiedrības atbalstu sekosim,
lai netiktu piesārņota apkārtējā vide
– Rūpēsimies, lai publiski pieejamās
atpūtas vietas novada teritorijā tiktu tu
rētas kārtībā
– Sakārtosim dzīvnieku patversmi
un risināsim klaiņojošu dzīvnieku pro
blēmu, sadarbojoties ar dzīvnieku aiz
sardzības organizācijām
Pieliksim visus spēkus, lai jauniem
cilvēkiem no Valkas novada nebūtu
jādodas projām, kā arī, lai varētu at
griezties un cilvēka cienīgu dzīvi vei
dot tie novadnieki, kuri šobrīd strādā
tālu no mājām. v

Partija «VIENOTĪBA»,
«Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA»
Viesturs Zariņš

Valkas novada dome, priekšsēdētāja
vietnieks
Biedrība «Latvijas -  Igaunijas insti
tūts», valdes priekšsēdētājs
Politiskā partija «Vienotība», Valkas
nodaļas vadītājs

Mārtiņš Kreilis

Zvārtavas pagasta pārvalde, uzskait «Kastanis»», valdes locekle
Mājsaimniece
vede
Dzintars Rudzītis
Biedrība «Atrodi laiku sev», valdes lo Valdis Jerums
Valkas ģimnāzija, skolotājs, datorteh Valkas novada dome, siltumapgādes
cekle
niķis
nodaļas vadītājs

Valdis Šaicāns

Vija Sidorova
SIA «Cellīši un Partneri», izpilddirek Rudīte Gromule
Pensionāre
Val
k
as
ģim
n
ā
z
i
j
a,
pe
d
a
g
ogs
tors
Bied
r
ī
b
a
«Flor
b
o
l
a
klubs
«Val
k
a»»,
Valkas novada dome, deputāts
Jana Matuka
valdes locekle
Vijciema pamatskola, skolotāja
Ivars Pavārnieks

Z/S «Dambīši», īpašnieks
Salvis Stepiņš
Lauksaimniecības pakalpojumu ko AS «Sadales tīkls», meistars
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas Normunds Ģērmanis
operatīvā saimniecība «Ērģeme», val
Ilmārs Andrējevs – Empelis
dienesta Valkas daļa, komandiera pie SIA «FORAN Real Estate», mežsaim
des priekšsēdētājs
niecības tehniķis
SIA «Arhitektes Ināras Caunītes bi nākumu izpildītājs
Valkas novada dome, deputāts
rojs», būvinženieris, arhitekts tehniķis
Skaidrīte Bondare
Lilita Freimane
Erna Pormeistere
SIA «Valkas meliorācija», projektētāja Valkas mākslas skola, skolotāja
Nodarbinātības valsts aģentūras Val Elga Zelča
Z/S «Kaži», īpašniece
kas filiāle, vadītāja
Biedrība «Valkas novada apvienī Daina Emīlija Krastiņa
Turpinājumu – Priekšvēlēšanu
Valkas novada dome, deputāte
ba cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Latvijas Sarkanais Krusts, valdes lo
programmu, lasiet 6.lpp.
cekle
Marita Treijere
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Partija «VIENOTĪBA», «Centriskā partija
LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA»
Priekšvēlēšanu programma:

Politiskā partija «Vienotība» un
Centriskā partija «Latvijas Zemnie
ku savienība» ir piedalījušās Valkas
novada pašvaldības veidošanā laikā,
kad ekonomiskā krīze bija sasniegu
siaugstākopunktu.Neskatotiesuzto
esamspējušiizveidotpašvaldību,kas
nodrošina iedzīvotāju vajadzības, kas
spējpatstāvīgiattīstītiesunkamirpo
tenciāls nākotnē kļūt par paraugu ne
tikaistarpVidzemes,betvisasLatvijas
pašvaldībām.Valkasnovadapašvaldī
bā četru gadu laikā ir piesaistītas in
vestīcijaslielākāapmērākāvisālaikā
kopākopšneatkarībasatjaunošanas.
Nākotnes redzējums
Valkasnovads–Latvijasgodavārti
iebraucotnoIgaunijas(izgaismotasun
gludas ielas, bruģētas ietves, sakopti
parki, nopļautas pļavas, apstrādāti tī
rumi,koptimeži,attīstītaražošana,tū
risms un lauksaimniecība, saprotama
un efektīva vietējā pašpārvalde, aktī
vakultūrasunsportadzīve,vieta,kur
pamatā notiek Latvijas un Igaunijas
starpvalstujautājumurisināšana).
Novada budžets un ﬁnanses
Budžets arī turpmāk būs sabalan
sēts un pakārtots novada ilgtermiņa
attīstībai, kā prioritāti atbalstot uzņē
mējdarbībuarjaunudarbavieturaša

nos,sakārtotuvidi,iedibinātokultūras
un sporta pasākumu tradīciju pilnvei
došanu un jaunu tradīciju radīšanu.
Budžetaizlietojumsbūsatklātsunin
formācijapartobūspieejamakatram
iedzīvotājam.Finanšulīdzekļiarīturp
māktikssadalīti,ievērojotvisanovada
vajadzības.

pagastiemunValkaspilsētu.
Izglītība, kultūra un sports
Strādāsim pie izglītības iestāžu ēku
siltināšanas, ietaupītos līdzekļus par
apkuri novirzot izglītības iestāžu in
ventāra atjaunošanai. Lauku skolas
izvirzīsimparprioritātipagastuilgtspē
jīgai attīstībai. Lai nodrošinātu bērnu
skaita pieaugumu pamatskolās, no
drošināsim pirmsskolas izglītības ie
stādēs piecgadīgo, sešgadīgo bērnu
bezmaksas ēdināšanu. Veicināsim
skolēnu tehnisko jaunradi, materiāli
atbalstot aktivitātes eksakto zinātņu
jomā.Turpināsimsniegtatbalstutradi
cionālajāmkultūrasaktivitātēmunvei
cināsimjaunasaktivitātes.Katrugadu
budžetā paredzēsim līdzekļus skolām
sporta inventāra iegādei, kā prioritā
ti izvirzot ziemas sporta veida attīstī
bu,veicinotbērnuunjauniešuiesaisti
sportaaktivitātēs.Atbalstīsiminterešu
izglītībuunsportabiedrības,laiikviens
iedzīvotājs Valkas novadā varētu at
rastsavāminteresēmatbilstošubrīvā
laikapavadīšanasiespējuvaipierādīt
sevisportajomā.

Ekonomiskā un vides
attīstība, tūrisms
Ieviesīsim bezmaksas bezvadu in
terneta pieeju publiskās vietās. Inten
sīvi turpināsim darbu pie pilsētas un
pagastu infrastruktūras sakārtošanas
– ceļu, ielu, ietvju, apgaismojuma,
ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu
rekonstrukcijas. Uzsāksim darbu pie
daudzdzīvokļu māju pagalmu sakār
tošanas, paredzot stāvvietas automa
šīnām un vietas bērnu rotaļu lauku
miem. Turpināsim darbu pie tūrisma
objektu sakopšanas, norāžu zīmju
izvietošanas, popularizēsim tūrisma
pakalpojumu sniedzējus, izdosim tū
rismaceļvežusunbukletusparValkas
novadu. Radīsim pievilcīgu vidi uzņē
mējdarbībai, izbūvējot infrastruktūru
(ūdens,kanalizācija,elektrībaspieslē
gumi,ceļi)industriālajāszonās.Izvei Sociālā sfēra un veselības aprūpe
dosim elastīgu sabiedriskā transporta Atbalstīsim nevalstiskās organizā
sistēmu, uzlabojot iedzīvotāju pārva cijas,kurudarbībasaistītaarlabdarī
dājumus starp attālākajiem novada buunpersonuarīpašāmvajadzībām

Teksts: SandraPilskalne

10.

Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Intensīvi turpināsim darbu pie dzī
vojamo ēku siltināšanas, tādējādi sa
mazinot apkures rēķinus. Saglabāsim
Valkas pilsētā apkures tarifus vienus
no zemākajiem Latvijā. Veicināsim
daudzdzīvokļu dzīvojamo namu plān
veidaapsaimniekošanuarīpagastos.
Sabiedriskā kārtība un drošība
UzstādīsimValkaspilsētāunpagas
tu centros videonovērošanas kame
ras.Izstrādāsimplānubērnuunjaun
iešu izglītošanā drošības jautājumos
un īstenosim to. Novirzīsim līdzekļus
pašvaldībaspolicijasmateriālāsbāzes
uzlabošanai.v

Otrāskokaauto
sacensībasKārķos

Būsietgaidīti10.MežadienāsKārķos!
maijā plkst. 9.00 Kārķos
tiksatklātas10.Mežadienas.Kā
vienmērbūstradicionālāslietas,
betnetrūksarīpārsteigumu.
Pirmie ieskaņu pasākumi plā
noti jau 9.maija vakarā, kad Kār
ķos ieradīsies Rīgas Tehniskās
Universitātes studentu grupa.
Šogad Meža dienu darbi, galve
nokārt, norisēs pagasta centrā,
Lustiņdruvā un Ķires upes kras
tā, bet būs arī vēl daži citi objekti.
Šī ir arī Maiju un Paiju diena – sa
rosieties visi – gan čaklie, gan tie,
kam patīk gulēt uz mūrīša! Pasā
kumu visas dienas garumā vadīs
Latvijas Nacionālā teātra aktieris
Ainārs Ančevskis, saspēlē ar vietējiem pašdarbniekiem.
Kā jau tas talkā pienākas – pēc kopīga darba būs kopīga maltīte un atpūta,
kur katrs varēs sev atrast ko interesantu un aizraujošu – notiks Koka auto
sacensības, kas pagājušajā gadā Kārķos notika pirmo reizi Latvijā. Visas die
nas garumā Viļņa Kazāka un studentu vadībā darbosies Zaļā koka darbnīca,
kurā tiks gatavotas rotas un rotaļlietas. Apskatāmas būs dažādas izstādes.
Ikviens talkas dalībnieks aicināts uz talku ņemt modinātājpulksteni (var būt
gan darbojoši, gan nedarbojoši), lai ar tiem piedalītos izstādē. Kāpēc pulkste
ņu izstāde? Pavisam vienkāršs skaidrojums – mosties, celies, stādi un sakop!
Bez tam šogad Meža dienu tēma – veselība. Aicinām mosties no rītiem ar mo
dinātājpulksteņiem, ne ar telefoniem, kas ir neveselīgi. Aizsāksim veidot
veselības taku Lustiņdruvā, arī Zaļā koka darbnīcā gatavotās rotaļlietas
būs videi draudzīgas un veselīgas. Ikvienam pasākuma dalībniekam
būs iespēja pārbaudīt savu veiklību un drosmi aizraujošās sportis
kās aktivitātēs bijušā kārķēnieša alpīnista Induļa Šverna un viņa
kolēģu vadībā.
Par godu Maiju, Paiju dienai un paveiktajam, vakarā tautas
namā notiks Ērģemes pagasta amatierteātra A.Brigaderes lu
gas «Maija un Paija» izrāde, pēc tam diskotēka.
Mēs ceram, ka Meža dienās paveiktais būs vērtīgs ie
guldījums pagasta sakopšanai, sagaidot Valkas nova
da svētkus.
Būsiet mīļi gaidīti Kārķos raženi strādāt un ko
pīgi atpūsties! Pie mums kā jau tradicionāli,
talka būs apvienota ar Meža dienām. Nāciet
un aiciniet līdzi radus, draugus un ģime
ni! Viss notiks par prieku dabai un cil
vēkiem! v

iesaistīšanu sociālās aktivitātēs. Vei
cināsim jaunu alternatīvu sociālo pa
kalpojumu ieviešanu Sociālā aprūpes
namā.Palielināsimveselībasaprūpes
pabalstus mazaizsargātām personu
grupām, tajā skaitā vientuļajiem pen
sionāriem. Turpināsim sniegt atbalstu
Vidzemes slimnīcai pakalpojumu pie
ejamībasnodrošināšanaiValkā.Atbal
stīsim ģimenes ārstu prakses vietas
pagastos,nodrošinotartelpāmunko
munālajiem pakalpojumiem. Atbalstī
simseniorusbūtaktīviemsabiedrības
locekļiem.

Teksts: LAK prezidents Vilnis Kazāks
Foto: no arhīva

J

au otro gadu piedāvājam
iespēju bērniem, jauniešiem
un visiem ieinteresētajiem
no dabiska koka izgatavotu
pašgājēju auto sacensības,
tāpat kā pērn! Gandrīz kā
F1!
Labām lietām nav nekā lie
ka! Kā dzinējs, – motors dar

bojas koka zars vai maikste
kura iztaisnojoties velk auklu
un tā griež asi ar riteņiem.
Tehniskie noteikumi ir bar
gi! Tas joks! Absolūti nekādu
ierobežojumu! Auto detaļu iz
mēri, forma, krāsa, ...un viss
pārējais...jūsu brīva izvēle.
Uzvar tālāk aizbraukušais!!!
Skaidrs, ka visu izšķirs la
ba konstrukcija un stiprs mo
tors! v

Pirmās koka auto sacensības 2012.gadā Kārķos
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KULTŪRAS dzīve
Teksts: LīgaLāne, Valkas novada domes
kultūras darba organizatore

V

alkas novada dome ir iz
sludinājusi kultūras projektu fi
nansēšanas konkursu. Tā mērķis
ir – aktivizēt sabiedrību, iesais
tīties Valkas novadam nozīmīgu,
sabiedrībai pieejamu kultūras
projektu (pasākumu) īstenošanā.
2013.gada 28.martā

Izsludinakultūrasprojektufinansēšanaskonkursu
Projekta pieteikumi jāiesniedz
līdz2013.gada8.maijam.
Konkurss paredz piešķirt finansē
jumu sabiedriskām organizācijām,
privātpersonām un apvienībām,
kā arī Uzņēmu reģistrā reģistrētām
biedrībām, kas darbojas Valkas no
vada pašvaldības teritorijā, un ku
ru darbība saistīta ar kultūras un
kultūrizglītības jomu.
Projektu pieteikumi jāiesniedz

Valkas novada domē vai jānosūta
pa pastu – Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV – 4701, ar norā
di «Kultūras projektu konkursam»
un elektroniski uz epasta adresi:
kultura.projekti@valka.lv. Preten
dents konkursam var iesniegt ne
vairāk kā 3 projektu pieteikumus.
Iesniegtos projektus izvērtēs Val
kas novada domes Izglītības, kul
tūras un sporta komiteja.

Valkā
Valkasnovadadomeskultūrasprojektufinansēšanas

KONKURSANOLIKUMS

1.VISPĀRĒJIENOTEIKUMI

1.1. Valkas novada domes kultūras projektu finan
sēšanas konkursa nolikums (turpmāk tekstā Noli
kums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, vērtēti un
finansiāli atbalstīti kultūras projekti, kuru realizācija
notiek Valkas novadā un kuru rezultāti ir sabiedris
ki nozīmīgs ieguvums novadam.
1.2. Konkursa kārtībā finansējums tiek piešķirts no
kārtējā gadā Valkas novada domes budžetā atbilsto
ši šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
1.3. Viena pieteiktā projekta maksimālais finansē
jums no Valkas novada domes LVL 250,00.
1.4. Nolikumā izvirzītās prasības atiecas uz katru
iesniegto projekta pieteikumu, tai skaitā arī uz pro
jektiem, kas tiek iesniegti atkārtoti, pa posmiem vai
ar turpinājumiem.
1.5. Ar Nolikumu un tā pielikumiem (pieteikuma un
atskaites veidlapas) var iepazīties interneta tīmekļa
vietnē www.valka.lv.
2.KONKURSAMĒRĶISUNUZDEVUMI
2.1. Konkursa mērķis ir aktivizēt Valkas novada sa
biedrību, iesaistīties Valkas novadam nozīmīgu, sa
biedrībai pieejamu kultūras projektu (pasākumu)
īstenošanā.
2.2. Konkursa uzdevumi ir:
2.2.1. noteikt piemērotākos un atbilstošākos kultū
ras projektus, kas veicinātu kultūrvides atīstību no
vadā;
2.2.2. atīstīt jaunas idejas un projektus novada te
ritorijā;
2.2.3. sekmēt iedzīvotāju aktivitāti dažādos līmeņos;
2.2.4. veicināt kultūras vērtību izplatīšanu, to pieeja
mību plašai sabiedrībai;
2.2.5. veicināt sadarbību starp dažādām sabiedrības
grupām un organizācijām;
2.2.6. veicināt sadarbību starp iedzīvotājiem un paš
valdību.
3.KONKURSAIZSLUDINĀŠANASKĀRTĪBA
3.1. Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā.
3.2. Informācija par konkursu tiek publicēta Valkas
novada pašvaldības mājas lapā www.valka.lv un
Valkas novada pašvaldības bezmaksas izdevumā
«Valkas Novada Vēstis».
3.3. Izsludinot konkursu, tiek norādīts projektu pie
teikumu pieņemšanas beigu termiņš.
3.4. Projekta pieteikuma sagatavošanai paredzēts
viens mēnesis.
4.PRETENDENTI
4.1. Konkursā var piedalīties un pretendēt uz finan
sējuma saņemšanu: sabiedriskās organizācijas, pri
vātpersonas un apvienības, UR reģistrētas biedrības,
kuras darbojas Valkas novada pašvaldības teritorijā
un kuru darbība saistīta ar kultūras un kultūrizglī
tības jomu.
4.2. Konkursā nevar piedalīties Valkas novada paš
valdības iestādes un struktūrvienības.
5.PROJEKTUIESNIEGŠANA
5.1. Projektu pieteikumi jāiesniedz Valkas novada
domē vai jānosūta pa pastu  adrese: Semināra iela
9, Valka, Valkas novads, LV4701, ar norādi «Kultū
ras projektu konkursam» un elektroniski uz epasta
adresi: kultura.projekti@valka.lv.
5.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa,
netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas
nosūtīti ar pasta zīmogu pēc minētā termiņa, neat
vērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.
5.3. Projektu pieteikumi tiek reģistrēti domē. Pro
jektu pieteikumi pēc to reģistrēšanas netiek atdoti
atpakaļ pretendentiem.
5.4. Pretendents var piedalīties konkursā ar ne vai

Viena pieteiktā projekta maksi
mālais finansējums no Valkas nova
da domes ir LVL 250,. Informāciju
par konkursu sniedz Valkas nova
da domes kultūras darba organiza
tore Līga Lāne, tel.64707476. Valkas
novada domes kultūras projektu fi
nansēšanas konkursa NOLIKUMS,
atskaite un pieteikuma veidlapa at
rodami www.valka.lv v
Nr.1
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2013.gada 28.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 28.§)

8.3. Komitejas sēdes – iesniegto projektu pieteikumu
rāk kā trim projektu pieteikumiem.
5.5. Informāciju par konkursu sniedz Valkas novada izvērtēšana  ir slēgtas.
8.4. Konkursa komiteja veic iesniegto projektu pie
domes kultūras darba organizators.
teikumu atbilstības pārbaudi šī Nolikuma nosacīju
6.PROJEKTANOFORMĒJUMSUNSATURS
miem.
6.1. Projekts iesniedzams divos eksemplāros latvie
8.5. Komitejas kompetencē ir:
šu valodā. Projekta lapām jābūt cauršūtām un sanu
8.5.1. izvērtēt konkursam iesniegtos projektu pietei
murētām ar satura rādītāju.
kumus, noteikt atbalstāmos projektus un tiem pie
6.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt
šķiramo finansējuma apjomu;
skaidri salasāmiem, datorrakstā, bez labojumiem.
8.5.2. pieņemt lēmumu par ateikumu piešķirt finan
6.3. Uz pieteikuma formas ir iesniedzēja paraksts.
sējumu, norādot pamatojumu;
6.4. Projekta pieteikuma saturs:
8.5.3. lūgt pretendentu precizēt projekta pieteikumā
6.4.1. parakstītas pieteikuma veidlapas;
ietverto informāciju, ja tas nepieciešams projektu
6.4.2. projekta apraksts;
pieteikumu vērtēšanai un salīdzināšanai, norādot
6.4.3. projekta izmaksu tāme, kurā norādītas visas
termiņu, līdz kuram jāsniedz atbilde;
izmaksu pozīcijas, to atšifrējums un pamatojums,
8.5.4. uzaicināt pretendentus uz individuālām pār
projekta īstenošanai nepieciešamās kopējās izmak
runām, lai precizētu projektu pieteikumu detaļas;
sas (t.sk. visas nodevas, nodokļi un citi maksājumi),
8.5.5. veikt citas darbības atbilstoši šim Nolikumam.
latos, uzrādot konkrētu finansējuma avotu preten
8.6. Komiteja nepiešķir finansējumu:
denta vai citas personas ieguldījumu, ja tāds pare
8.6.1. ja projekts neatbilst konkursa Nolikuma mēr
dzēts. Atsevišķi norādāma no projektu konkursa
ķim;
prasītā summa;
8.6.2. projektā plānoti politiski, militāri vai reliģiski
6.4.4. iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija  ja
pasākumi;
pretendents ir juridiska persona;
8.6.3. ikdienas administratīviem izdevumiem, orga
6.4.5. projekta vadītāja CV;
nizācijas un administrācijas darba atalgojumam;
6.4.6. citi pielikumi pēc iesniedzēja ieskata.
8.6.4. ārvalstu braucieniem;
6.5. Projekta aprakstā jāietver:
8.6.5. pabalstiem vai citiem līdzīgiem maksājumiem
6.5.1. projekta nepieciešamības pamatojums;
privātpersonām;
6.5.2. projekta mērķi un uzdevumi;
8.6.6. projekta iesniedzēja pamatdarbības nodroši
6.5.3. plānotie pasākumi un aktivitātes;
nāšanai.
6.5.4. sasniedzamie rezultāti;
6.5.5. informācija par projekta īstenotājiem (īsteno 9.KONKURSAREZULTĀTUPAZIŅOŠANA
9.1. Atbildi par konkursa rezultātiem projekta pie
šanā iesaistītās personas);
6.5.6. informācija par plānoto mērķauditoriju, mērķ teicējam nosūta pa pastu uz projekta pieteikumā
norādīto adresi divu nedēju laikā pēc Komitejas lē
grupu;
6.5.7. informācija par budžetu, tā pamatojums, ie muma pieņemšanas.
spējamie finanšu avoti un iespējamie ieņēmumi, 9.2. Finansēto projektu saraksts tiek publicēts Valkas
projekta realizācijai jau esošie finanšu un materiālie novada domes mājas lapā www.valka.lv ne vēlāk kā
resursi, kā arī informācija par nepieciešamo un par divu nedēļu laikā pēc Komitejas lēmuma pieņem
šanas.
jau piesaistīto līdzfinansējumu un tā apmēru.
6.6. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu. 10.FINANSĒJUMASAŅEMŠANASKĀRTĪBA
7.KOMITEJA,TĀSTIESĪBASUNPIENĀKUMI
7.1. Iesniegtos projektus izvērtē Valkas novada do
mes Izglītības, kultūras un sporta komiteja (turp
māk tekstā  Komiteja).
7.2. Izskatot projektus, Komiteja ņem vērā šo Noli
kumu.
7.3. Komiteja savā darbā var pieaicināt ekspertus,
speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.
7.4. Konkursa dokumentācija glabājas Valkas nova
da domē pie novada domes kultūras darba organi
zatora.
7.5. Komitejai ir tiesības:
7.5.1. piešķirt vienam projektam summu, kas nepār
sniedz LVL 250,00;
7.5.2. piešķirt līdz LVL 250,00 vairākiem projektiem,
ja komisija par atbalstāmiem atzinusi lielāku skaitu
projektu nekā plānots atbalstīt pieejamā finansēju
ma ietvaros;
7.5.3. nepiešķirt finansējumu nevienam projektam.

8. PROJEKTU PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS
KĀRTĪBA
8.1. Komitejas pieteikumu atvēršanas protokolā par
katru iesniegto projekta pieteikumu tiek iekļautas
šādas ziņas – projekta pieteicējs, projekta nosau
kums, projekta īstenošanas termiņi, projekta kopē
jās izmaksas un pieprasītais finansējums.
8.2. Ja komitejas loceklis ir personīgi ieinteresēts kā
da iesniegtā projekta pieteikuma izskatīšanā, viņš
par to informē pārējos komitejas locekļus un nepie
dalās balsojumā, bet eksperts vai speciālists nepie
dalās izvērtējumā.

10.1. Finansējuma saņēmējam ir jānoslēdz finansēju
ma līgums ar domi par kultūras projektu konkursā
piešķirtā finansējuma saņemšanu.
10.2. Ja piešķirta daļa no prasītā finansējuma, pre
tendents pirms līguma parakstīšanas iesniedz preci
zēto projekta tāmi.
10.3. Ja finansējumu saņēmējs viena mēneša laikā
pēc konkursa rezultātu paziņošanas nenoslēdz fi
nansējuma līgumu ar Valkas novada domi, finansē
jums netiek piešķirts.
11.ATSKAITĪŠANĀSKĀRTĪBA
11.1. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis finansēju
mu, divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas bei
gu termiņa iesniedz domei:
11.1.1. piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti;
11.1.2. saturisko atskaiti ar pielikumiem.
11.2. Realizētā projekta atskaite tiek iesniegta Valkas
novada domes kultūras darba organizatoram.
11.3. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā
un atbilstoši iesniegtajam projektam vai piešķirtais
finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem
un tiek fiksēti finanšu pārkāpumi, dome ir tiesīga
piedzīt no vainīgās personas piešķirtā finansējuma
atmaksu pilnā apjomā.
11.4. Finansējuma saņēmējam projekta realizēšanas
gaitā ir jāizmanto Valkas novada ģerbonis uz saga
tavotiem un izmantotiem materiāliem.
Valkas novada domes
priekšsēdētājs K.Albergs
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Muzejunakts«Zaļākrāsa-mežs»
Teksts: IlzeKrastiņa, muzeja speciāliste

18.

maijā no plkst.19.00 un
vēl stundu pēc pusnakts visā
Latvijā jau devīto reizi norisinā
sies akcija «Muz ej u nakts».
Tas ir starptautisks, Eiropas
mēroga pasākums, kas vienā un
tajā pašā laikā notiek gandrīz
visu Eiropas valstu muzejos. Ie
eja muzejos šajā laikā ir bez
maksas. Līdzīgi kā iepriekšējos
gadus, Valkas novadpētniecības
muzejs aicina apmeklētājus bau
dīt īpaši sagatavotu program
mu. Šī gada tēma un pasākuma
nosaukums ir «Zaļā krāsa –
mežs».
Plkst.20.00un21.00«Mežastās
ti» – par mežu un procesiem tajā
stāstīs un rādīs Gunta Kanapola un
Aldis Liepiņš no Dabas aizsardzī
bas pārvaldes. Virtuālo izstādi
«Zaļā pasaka» sagatavojuši foto
grāfi Dainis Jansons, Aldis Māris
Dubļāns, Jurijs Simonovs, Aivars
Viļumsons un mūzikas autore Ani
ta Tannenberga. Pieaicinot Valkas

Jauniešu domi, noorganizēta izzi
noši atraktīva spēle «Pa meža ta
ku» ar kontrolpunktiem. Valkas
mākslas skolas pedagogu vadībā,
būs iespēja darboties radošās dar
bnīcās «Dabas motīvu atspiedu
mi» un «Dekupāžasmaģija».Būs
apskatāma arī Valkas novadpētnie
cības muzeja krājuma priekšmetu
izstāde «Jaunieguvumi». Apmek
lētājiem apskatei būs atvērta gan
muzejapastāvīgāekspozīcija,gan
izstādes.

Visa vakara laikā par koka iz
mantošanu varēs uzzināt saru
nās ar Latvijas Amatniecības ka
meras priekšsēdētāju, RTU As.
profesoru Vilni Kazāku un RTU
studentiem, kas būs atveduši
apskatei Kokadizainalietuun
rotaļlietu kolekcijas. Valkas
Jauniešu dome un RTU studenti
rādīs, kā pagatavot koka rotas,
rotaļlietas un citas lietas no da
bas materiāliem. Plkst.19.30tiks
dots starts kokaautomobiļusa
censībām. Aicinām ikvienu in
teresentu iepazīties ar sacensību

nolikumu www.val
ka.lv vai informatīvā
izdevuma
«Valkas
Novada Vēstis» mar
ta numurā un piedalī
ties sacensībās.
Rosinot apmeklētā
ju interesi par kaimi
ņiem, jau trešo reizi
Valkas novadpētnie
cībasmuzejsunVal
gas muzejs (Igauni
ja) rīko konkursu
«Meklējamdārgumus
piekaimiņiem». Kon
kurss noritēs noplkst.
18.30–21.30, noslēgums un ap
balvošana – Valkas novadpēt
niecības muzejā plkst.22.30.

Ar ilgu un cerību zilo krāsu pa
gājušajā gadā Latvijā tika uzsākts
Muzeju nakts trīs gadu cikls, kas
noslēgsies 2014.gadā, kad Rīga būs
Eiropas kultūras galvaspilsēta un
kā Latvijas kultūras simbols tiks
godināts dzintars. Muzeju nakts
ciklu veido 3 krāsas un 3 Latvijas
dārgumi – zilā jūra, zaļais mežs un

sarkanais dzintars. Trīs gadu cikls
iezīmēs dzintara tapšanas ceļu, vie
nojot jūru ar mežu un brīnumaino
saules akmeni – dzintaru. Lai re
dzētu dzintara mirdzumu, jāiepa
zīst priežu meža versmainā vasaras
smarža, jūras viļņu draudīgās vēr
petes un mūžīgās tālumu ilgas.
Informācija par Mu ze ju nakts
pasākumiem citviet Latvijā: htp://
www.muzejunakts.lv/ .
Tu vā ka in for mā ci ja: Ilze Kras
tiņa, 64722198, muzejs@valka.lv v

Vērtīgidāvinājumimuzejam

Teksts: AijaPriedīte, Valkas
novadpētniecības muzeja
galvenā krājuma glabātāja
Foto: Valkasnovadpētniecības
muzejs

J

au 37.reizi 18.maijā pa
saulē atzīmēs Starptautisko
muzeju dienu. Latvijā šos
svētkus svin kopš 1978.gada.
Ikviena muzeja pamat
vērtība ir krājums – vieta,
kur glabājas vēstures lie
cības, kas ir vēsturiski, zi
nātniski, mākslinieciski vai
citādi nozīmīgas tagadējām
un nākamajām paaudzēm.
Ir pagājis gads un arī šo
gad, sagaidot savu svētku
dienu, gribam pateikt pal
dies visiem, kuri garus ga
dus glabājuši vēstures liecī
bas un tagad tās dāvinājuši
muzejam.
Bieži ciemiņi muzejā ir
Arturs Goba, Jānis Dienavs,
Jānis Ziedonis Ozoliņš. Kat
rā ciemošanās reizē viņi at
nes līdzi arī dāvanas muze
ja krājumam.
Pagājušajā gadā Arturam
Gobam tās bija dažādas
grāmatas, vēstules un pie
raksti par Latvijas kultūr
vēsturi.
No Jāņa Dienava saņē
mām vairākus vērtīgus
priekšmetus, kurus kādreiz
lietojis viņa vectēvs Kārlis
Bundže. Kārlim Bundžem
Valkā, Rīgas ielā 18 piede
rēja Manufaktūras, modes
un galantērijas preču tir
gotava. Bijušās tirgotavas
spogulis, tagad glabājas
muzeja krājumā. Viņš bija
ne tikai tirgotājs, bet aktīvi
piedalījās arī Valkas sabied
riskajā dzīvē. Krājumā vie

tu atradušas arī liecības par
viņa sabiedrisko darbību –
Valkas Brīvprātīgās uguns
dzēsēju biedrības valdes
locekļa rokas lente un Lat
vijas Brīvības cīnītāju bied
rības «Ziemeļnieki» statūti.
Jāpiebilst, ka biedrība dibi
nāta 1926.gadā un tās valde
darbojās Valkā. Nevar ne
pieminēt arī Vidzemes svīt
raino šatiera segu, krāsotu
ar augu valsts krāsām.
Jānis Ziedonis Ozoliņš
atnesa jubilejas medaļu ar
apliecību «20 gadi kopš
uzvaras Lielā Tēvijas karā
1941.1945.g.». Jāatzīmē, ka
viņš karā nav piedalījies,
bet medaļu saņēma, jo sa
skaņā ar PSRS Augstākās
Padomes Prezidija dekrētu
medaļu pasniedza visiem,
kuri 1965.gada 9.maijā die
nēja Padomju armijā.
Gadu gaitā muzejam ir
izveidojusies cieša sadarbī
ba ar Lūciju Priedi. Lūcijas
kundze ir ļoti atsaucīga, vi
ņai vienmēr var piezvanīt
un pajautāt par Ērģemes
puses vēsturi. Arī viņa pa
ti, ja atrod vai uzzina, ko
jaunu, piezvana un izstāsta
mums. Pateicoties Lūcijai
Priedei un Aivaram Ikše
lim, krietnu papildinājumu
pagājušajā gadā ieguva Ēr
ģemes un Valkas teātru ko
lekcijas.
Pēc satikšanās ar Ritu
Gredzenu krājumā nonā
ca fotogrāfijas par latviešu
dzīvi un darbu izsūtījumā
Tomskas apgabala Asinas
rajona Baturinā.
Muzejā ir izveidojusies
samērā plaša novada foto
grāfu fotografēto un izga

tavoto fotogrāfiju kolekcija.
Vijas Gailītes un Litas Skra
jānes dāvinājumi palieli
nāja Dominikas Anerikas,
Žaņa Mangaļa, Antona Ru
dīša un Alīdes Zīmules fo
togrāfiju skaitu. Savukārt,
Ritas Lauznes un Silvijas
Kindmas dāvinājumi pa
plašināja informāciju par
fotogrāfu Teodoru Oskaru
Kuplo un viņa ģimeni.
Pēc Ilzes Alekses un Ojā
ra Ulda Alekša ciemošanās
muzejā papildinājumu ie
guva trauku kolekcija. Viņi
muzejam uzdāvināja šķīvīti
– šokolādes trauciņu un mā
la podus. Šokolādes trauci
ņu pircis Latvijas armijas
virsnieks Ādolfs Maršaus
Melbārža veikalā, Valkā,
Rīgas ielā 19 aptuveni 1939.
gadā. Ilze Alekse to glabāja
kā piemiņu no savas tan
tes Irēnes Veltas Maršauss.
Daudz gadus viņa glabāja
arī sava vectēva podnieka
Oskara Aleksandra Svīķera
1920.gados darinātos māla
podus. Viņa darbnīca atra
dās Valkā, Rīgas ielā 29.
Pēteris Litviņenko atnesa
vairāk nekā 100 dokumen
tus par Valkas vēsturi 1920.
– 1930.gados.
Ar bijušā Valkas, Ērģemes
un Ēveles draudžu mācītāja
Roberta Priedes meitu Rūtu
Skulti mēs satikāmies vai
rākas reizes. Viņa brauca
pie mums ciemos uz Valku,
mēs – pie viņas uz Rīgu. Re
zultātā, krājumā tagad gla
bājas materiāli par Robertu
Priedi, viņu mājās lietotā
bufete un citi priekšmeti.

Turpinājums 9 lpp.

Valkas Brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības valdes locekļa rokas
lente. 1930.gadi

Ziloņu skulptūriņas. 1950.-1960.gadi

Šķīvītis - šokolādes trauciņš. Apt. 1939.gads. Mērces trauciņš, izgatavots M.S.Kuzņecova sabiedrības porcelāna un fajansa fabrikā
Rīgā 1887.-1915.gadā. Dekoratīvs sienas šķīvis, izgatavots
M.N.Molčanova fabrikā, gads nezināms.
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Vērtīgidāvinājumimuzejam

Turpinājums no 8 lpp. ziloņu skulptūriņas, kādas
savulaik rotāja daudz mā
Ar dažādiem vērtīgiem jas un dzīvokļus.
priekšmetiem krājums pa
Pagājušā gada 11.novem
pildinājās arī pēc muzeja brī, Aumeisteru kapos ap
darbinieku ciemošanās pie glabātajiem Lāčplēša Kara
Alfona Putniņa, Jāņa Lo ordeņa kavalieriem atklā
renča, Valdas Fjodorovas, ja piemiņas plāksnes. Drīz
Lijas un Elmāra Kasparso pēc pasākuma uz muzeju
niem, Eduarda Āboltiņa.
piezvanīja Eduards Ābol
Pagājušā gada oktob tiņš un aicināja pie sevis
rī Valkā notika Raiņa ie ciemos. Pēc muzeja darbi
las svētki. To laikā muzejs nieku satikšanās ar viņu
Ugunsdzēsēju depo iekār krājums papildinājās ar fo
toja izstādi «Spožās, po togrāfijām par Ozolu sko
gās, ķiverēs…» par Valkas las vēsturi, deju kolektīvu,
ugunsdzēsēju vēsturi, kas teātra spēlēšanu un citiem
aizsākusies pirms 145 ga pasākumiem Zvārtavas pa
diem. Lai izstādē pietiekoši gastā.
plaši, atspoguļotu visus lai
Interesantus dokumen
ka periodus, muzeja darbi tus muzejam uzdāvināja
nieki tikās ar Alfonu Putni Zvārtavas pagasta pārval
ņu un Jāni Lorenci. Pateico de. Veicot renovāciju Zvār
ties viņiem, krājumā tagad tavas pagasta Mierkalna
glabājas dažādas piemiņas tautas namā, zem skatuves
lietas un suvenīri par Val grīdas atrada vecu papī
kas ugunsdzēsēju vēsturi ru. Izlasot to, izrādījās, ka
padomju laikā.
tā ir 1900.gada maijā sa
Valda Fjodorova muzejam stādīta Aumeisteru pagas
uzdāvināja savas gleznas, ta tiesas krimināllieta, par
zīmējumus un rokdarbus.
Karla Leksa sūdzību pret
Lijas un Elmāra Kaspar trīs citiem pagasta iedzīvo
sonu mājās atradās nozī tājiem, kas viņu krogā pie
mīgs papildinājums mē kāvuši. Savukārt, kārtojot
beļu, trauku, tekstiliju un pagasta dokumentus, atra
citām kolekcijām. Nevar da 1941.gada 23.marta aktu
nepieminēt septiņas, baltas par «Gaujmaļu» māju līdz

ar kustamo un nekustamo
mantu pārņemšanu valsts
zemju fondā. Aktā lasāms,
ka pēc mantas pārņemša
nas, saimniecei atstāja vien
pārtikas produktus 4 mēne
šiem.
Muzejam bija izveidoju
sies laba sadarbība ar pagā
jušajā rudenī aizsaulē aiz
gājušo Uldi Anži no Sēļiem.
Tagad daļa viņa personīgā
arhīva glabājas krājumā.
Tie ir dažādi dokumen
ti par Valkas pagastu un
Aleksandra Andžes saim
niecību «Āres» 1930.  1940.
gados. Žurnāli un grāmatas
par lauksaimniecību, kā arī
skolas mācību grāmatas.
Jāpiemin arī divas bijušo
Cimzes skolotāju seminā
ra audzēkņu Kārļa Dēķene
un Jura Neikena sarakstītās
grāmatas.
Muzejs saka paldies arī
Millijai Eglītei, Antai Lūsei,
Mārītei Magonei, Lalitai
Muižniecei, Guntai Krūmi
ņai, Vinetai Skutānei, un
pārējiem, kuri pēdējā gada
laikā, pārcilājot savas per
sonīgās lietas, daļu dāvāja
muzejam.
Jaunieguvumu
izstāde Aumeisteru (tagad Zvārtavas) pagasta krimināllieta. 1900.g.
būs atvērta 18.maijā, Mu
zeju nakts laikā. v

Aicinaapmeklētstarptautiskuatzinībuguvušu
mūziķukoncertuKārķubaznīcā
Teksts: SandraPilskalne

Teksts: SandraPilskalne
Publicitātes foto

19.

maijā pulksten
16.00Kārķubaznīcāno
tiks koncerts «Pastaiga
mūzikā ar Sinfonietta
Rīga pūtēju kvintetu».
Aicināmizmantotiespē
ju klausīties starptau
tisku atzinību guvušo
mūziķu Ilonas Meijas
(ﬂauta), Pētera Endzeļa
(oboja), Gunta Kuzmas
(klarnete), Artūra Šulta
(mežrags)unJāņaSem
jonova (fagots) priekš
nesumus.
Kon cert pro gram mas
mērķis ir radīt intere
si par klasisko mūziku,
atskaņojot interesantus
skaņdarbus, papildinot
tos ar saistošiem stās
tiem par skaņdarbiem,
komponistiem, mūziķa
darba specifiku un ne
parasto ikdienu. Piemē
ram, programmā iekļau
tais Lučiāno Berio «Op.
Nr. Zoo» ir asprātīgs
skaņdarbs, kur pamīšus
instrumenta spēlei, mū
ziķi lasa dzejas rindas.
Savukārt, Ferenca Farkā
ša «Piecas senas Ungāru
dejas» ir smalki un niansēti instrumentēts
5 daļīgs skaņdarbs, kurā izcili atēlotas se
nās raksturdejas, kas atklāj klasiskās mūzi
kas daudzveidību un aizrautību.
Koncerts notiek ar apvienības «Latvijas

Nomuižasskatuves
uzRīgaslielodejulaukumu

P

ēc 20 gadiem Valkas pagasta pašdarbnieki at
kal piedalīsies Dziesmu un deju svētkos – Mairitas
Jansones vadītais vidējās paaudzes deju kolektīvs
«Spriņģi»izcīnījistiesībasdejotRīgāDaugavassta
dionā.
Tas ir lielisks panākums, jo kolektīvs šogad Lieldie
nās nosvinēja sava pirmā gada jubileju. «Gandrīz visi
dejotāji šajā jomā ir iesācēji. Tas apliecina, ka ar darbu,
azartu un dzīvesprieku var daudz sasniegt,» stāsta sa
ieta nama Lugažu muiža vadītāja Kristīne Ganiņa un
atzīst – tas nav vienkārši jaunam kolektīvam saposties
tik lieliem svētkiem. «Paldies Kārķu tautas namam par
aizdotajiem tērpiem, jo ne visu uz svētkiem iespējams
uzšūt un uzaust no jauna». MairitaJansone kā dalīb
niece Dziesmu un deju svētkos Rīgā ir piedalījusies
daudzkārt, taču kā kolektīva vadītāja būs pirmo reizi.
Lai raits deju solis un kopā ar Valkas kultūras nama de
ju kolektīvu izdodas godam pārstāvēt Valkas pagastu
un Valkas novadu svētkos. v

Koncerti», Valsts Kultūrkapitāla fonda,
Valkas novada domes un Kārķu pagasta
atbalstu.
Būsiet gaidīti Kārķos, lai iepazītu, bau
dītu, iemīlētu klasisko mūziku un pie
dzīvotu dievišķus mirkļus! v
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NoslēdziesJāņaCimzes200.jubilejasgadalogokonkurss
Teksts: VitaKalvāne, Valkas novada BJC «Mice» direktore

2014.

gadā atzīmēsim pedagoga, tautas
dziesmu vācēja un harmonizētāja, ērģelnieka,
latviešu kora mūzikas pamatlicēja un profe
sionālās mūzikas aizsācēja Jāņa Cimzes 200.
jubileju. Valkas novadā un citviet Latvijā tiek
plānoti sarīkojumi, kuros dalību ņems gan pie
augušie gan bērni un jaunieši.
Jau pagājušā gada nogalē Valkas novada iz
glītības un kultūras darbinieki sanāksmē vieno
jās par to, ka viens no pirmajiem darbiem, kas
būtu jāveic organizējot svētkus ir jubilejas gada
logo izveidošana. Tādēļ Valkas novada Bērnu
un jauniešu centrs «Mice» izsludināja logo kon
kursu, kurā varēja piedalīties ikviens novada
bērns vai jaunietis vecumā līdz 20 gadiem.
Turpmāk visus Jāņa Cimzes 200.jubilejas ga
dam veltītos sarīkojumus vienos logo zīme, ku
ras pamatidejas autore ir Valkas ģimnāzijas
9.klases skolniece Krista Annija Namniece,
(skolotāja Iveta Arone).Iesniegtā logo apstrāde
un datordizans – KristīneVolkoviča.
Val kas no va da BJC «Mi ce» sa ka lielu pal

dies par piedalīšanos šajā kon kursā arī pā rē
jo 20 lo go veidotājiem un viņu pedago giem:
ZandaiEsmeraldaiMarkovai, Valkas pamat
skola, skolotāja Diāna Kuplā;
SigneiAdienei,Valkas pamatskola, skolotāja
Diāna Kuplā;
RēzijaiVabalei,Valkas mākslas skola, skolo
tāja Līva Doršs;
JunetaiOstrovskai,Valkas ģimnāzija, skolo
tāja Iveta Arone;
ArtūramKriviņam,Valkas ģimnāzija, skolo
tāja Iveta Arone;
GundaramMagonem,Valkas ģimnāzija, sko
lotāja Iveta Arone;
Mairai Eglītei, Valkas ģimnāzija, skolotāja
Iveta Arone;
EnijaiKristenaiĀboliņai,Valkas ģimnāzija,
skolotāja Iveta Arone;
SigneiZalužinskai,Valkas ģimnāzija, skolo
tāja Iveta Arone;
ElīnaiLeimanei,Valkas ģimnāzija, skolotāja
Iveta Arone;
MatīsamDālbergam,Valkas ģimnāzija, sko
lotāja Iveta Arone;
LauraiPodniecei,Valkas ģimnāzija, skolotāja

VijciemamazpulcēniLatvijaslaukiem
Teksts: AnitaLotiņa,Mazpulka vadītāja

V

ijciema 367.maz
pulka projekts – bizne
sa plāns «Mazpulcēni
Latvijaslaukiem»irap
stiprināts Sorosa fon
da – Latvija iniciatīvas
«Pārmaiņu iespēja sko
lām» 2.kārtas «Skola kā
kopienas attīstības resurss» 1.kompo
nentes «Tālākizglītības, uzņēmējdar
bības un nodarbinātības veicināšana»
ietvaros. Projekta darbības laiks ir no
2013.gadaaprīļalīdznovembrim.

Projekta mērķis ir palielināt Vijciema
mazpulcēnu izpratni un prasmes par da
žādām ražošanas iespējām un radīt inte
resi par savas uzņēmējdarbības atīstību
laukos. Saņemot atbalstu Ls 700,00 LVL
apmērā, paredzēts no pašu izaudzētiem
ziediem rudenī veidot un pārdot floristi
kas izstrādājumus, izgatavot un pārdot
saimniecībai un mājas interjeram node
rīgus rokdarbus un koka izstrādājumus,
kā arī mācību virtuvē cept un skolas tir
dziņos pārdot konditorejas izstrādāju
mus. Pagatavotos izstrādājumus plānots
realizēt Vijciema pagasta vietējos tirdzi
ņos, novada amatnieku tirgus dienās,
Mazpulku forumā. v

Iveta Arone;
Ainim Žīguram, Valkas ģimnāzija, skolotāja
Iveta Arone;
MairimLukovskim,Valkas ģimnāzija, skolo
tāja Iveta Arone;
Zanei Andiņai, Valkas ģimnāzija, skolotāja
Iveta Arone;
Kristai Burkēvicai, Valkas ģimnāzija, sko
lotāja Iveta Arone. v

Vecākuunbērnuskoliņa
Ērģemespagastā
Teksts: OlitaŠauja,Ērģemes
pamatskolas direktore
Foto: OlitaŠauja

Ērģemespamatskolāturpināsprojekts
«Mācāmies,strādājamundzīvojamkopā»
ziepes, tad mēģināju veidot kaklarotu,

Teksts: BaibaOzola,projekta
kas izskatās kā gliemežvāks. Nebiju do
dalībniece

P

agājis atkal viens
mēnesis, rokdarbu pulci
ņā ir apgūts kas jauns –
mācījāmies slapjo filcēšanu. Varēju mē
ģināt «filcēt» ziepes. Kad biju iefilcējusi
Teksts: MarijaRoze, 8.klases skolniece

K

ā jau ierasts, katru mēnesi notiek
rokdarbi, kur iemācāmies ko jaunu un
pilnveidojamies. Marta pirmajā nodarbī
bā sākām mācīties slapjo filcēšanu, darbs
pats par sevi nav vienkāršs, laiku tas
aizņem vairāk nekā darbojoties ar sau
so filcēšanu. Sākām visi ar nelielu sausas
bumbiņas apviļāšanu rokās, pēc tam ar
karstu ziepjūdeni nedaudz samitrinājām
un maigi ripinājām, tad ciešāk un ciešāk
līdz izveidojās stingra bumbiņa, kuru
Teksts: Edīte Polakena, skolotāja

S

adarbībā ar Sorosa Fondu Latvija,
mūsu skolā turpinās projekts «Mācā
mies, strādājam un dzīvojam kopā». Di
vas reizes mēnesī visiem interesentiem
ir iespēja piedalīties kulinārijas nodar
bībās, ko vada Ilze Strazdiņa. Katrā no
darbībā dalībniekiem ir iespēja izmēģi
nāt roku dažādu ēdienu gatavošanā pēc
iepriekš sagatavotām receptēm. Darbi
tiek sadalīti pa grupām un, interesanti,
ka grupu sastāvi lielāko daļu ir nemainī

mājusi, ka tas paņem tik daudz laika un
spēka, bet rezultāts – brīnišķīgs. Meite
nes gatavoja bumbiņu auskarus un kak
larotas, atslēgu piekariņus, mobilā tele
fona maciņus. Lielākais darbs slapjajā
filcēšanā bija čības. v

nolikām žūt. Izveidojot vairākas bumbi
ņas, tās savērām krellēs.
Nākamajā nodarbībā mums bija jāiz
domā, ko vēlamies taisīt. Daudzi dalīb
nieki veidoja filca «desas», kuras sagrie
žot ar žileti, veidojas krelles. Nodarbībās
dalībnieki mainās, ir cilvēki, kas ierodas
regulāri, bet ir arī tādi, kas nāk dažreiz.
Šoreiz bijām kupls pulks – tādi kas strā
dāja un skaļi smējās, un tādi, kas nopiet
ni strādāja un sarunājās. Man labāk pa
tika slapjā filcēšana, tā bija aizraujoša un
interesanta. v
gi. Vecāko klašu zēni un meitenes vairāk
nodarbojas ar plātsmaižu cepšanu, zupu
vārīšanu un gaļas ēdienu gatavošanu,
savukārt, jaunāko klašu skolēni piedalās
dažādu salātu, maizīšu un saldā ēdiena
gatavošanā.
Katra šāda nodarbība beidzas ar gal
da gaumīgu saklāšanu un pagatavoto
ēdienu degustāciju. Domāju, ka katrā
nodarbībā tiek iegūtas jaunas prasmes,
kas noder ikvienam. Atliek vien aicināt
droši pievienoties pavāru un kulināru
pulciņam tos, kuri kādu iemeslu dēļ to
vēl nav izdarījuši – nenožēlosiet! v

Bērni ar patiesu prieku iesaistījās Sorosa fonds - Latvija projekta
«Mācāmies, strādājam un dzīvojam kopā» aktivitātēs

Ē

rģemes pamatskolā ir atbalstīts projekts par «Vecā
kuunbērnuskoliņas»izveidošanuSorosafonda–Latvi
jainiciatīvas«Pārmaiņuiespējaskolām»2.kārtas«Skola
kākopienasattīstībasresurss»3.komponentes«Atbalsts
pirmsskolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm» ietva
ros.Projektadarbībaslaiksirno2013.gadaaprīļalīdzok
tobrim.
Aktivitātes «Vecāku un bērnu skoliņā» palīdzēs ģimenēm
no Ērģemes un apkārtējiem pagastiem iepazīt pirmsskolas
grupu darbu bērnu atīstības veicināšanā. Uz pirmsskolas
iestādes nodarbībām un pasākumiem gaidīti gan tie bērni,
kuri to apmeklē, gan arī tie, kuri to vēl neapmeklē un vi
ņu vecāki. Tādējādi vecākiem būs iespēja iedrošināt bērnus
savlaicīgi būt savu vienaudžu sabiedrībā un mācīties ko
municēt ar citiem bērniem un pieaugušajiem.
«Vecāku un bērnu skoliņa» mājvietu radusi Ērģemes pa
matskolas pirmsskolas grupu zālē. Telpas labiekārtošana
tiks veikta, sadarbojoties pirmsskolas grupu pedagogiem
ar bērnu vecākiem un Valkas novada domi.
Projekta laikā plānotas nodarbības un pārrunas ar vecā
kiem, lai palīdzētu viņiem labāk izprast savus bērnus, un
bērniem – rotaļas, kopīga dziedāšana, pirkstiņspēles, brīva
darbība pedagogu uzraudzībā un citas aktivitātes. Tā būs
laba iespēja vecākiem dalīties savā pieredzē un gūt speci
ālistu padomus, bet bērniem – izmantot atīstošās spēles,
rotaļas, dziedāšanas un muzicēšanas prasmes. Rotaļu telpa
būs pieejama darba dienās no plkst.15.00 līdz 18.00. Plašāka
informācija pieejama Ērģemes pamatskolā un Valkas nova
da domē. v
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SKOLU jaunumi

NācmācītiesValkasģimnāzijā!
Teksts: GunitaGindra, Valkas
ģimnāzijas direktores vietniece
Foto: noarhīva

K

atrs mācību gads Valkas ģim
nāzijā iezīmē jau sen zināmas tra
dīcijas, kā arī ienes pārmaiņas. Ik
gadu skolā mācības uzsāk jauno
7.un 10.klašu skolēni. Šo klašu
audzēkņi nereti ir jaunienācēji un
liela daļa informācijas par skolu un
iespējām tajā ir nezināma lieta.
Lai ienākšana skolā rudenī būtu
pazīstama un vienkāršāka, Valkas
ģimnāzija jau pavasarī aicina uz
informācijas dienu topošos ģimnā
zistus.
Šogadatvērtodurvjudienano
tiks 8.maijā plkst.17:30, kad būs
iespēja ne vien savām acīm redzēt
skolu, mācību kabinetus, bet arī
uzzināt informāciju par mācību
programmām (kuru programmu
izvēlēties? kādi mācību priekšme
ti jāmācās 10.– 12.klasē?). Ikdienas

darbs skolā ir ne tikai mācības, bet
arī ārpusstundu aktivitātes. Nāc
un uzzini piedāvājumus un iespē
jas Valkas ģimnāzijā!
DokumentiiestājaiValkasģim
nāzijas 7.klasē (2013./2014.m.g.)
tiek pieņemti no š.g. 31.maija, ie
sniedzot skolēna 6.klases liecību
un vecāku iesniegumu (veidlapa
pie skolas sekretāres). Topošo pro
ģimnāzistu vecāku sapulce 5.jūnijā
(plkst.17:30).
DokumentiiestājaiValkasģim
nāzijas 10.klasē (2013./2014.m.g.)
tiek pieņemti no š.g. 17.jūnija, ie
sniedzot apliecību par pamatizglī
tību un sekmju izrakstu, medicīnas
karti, fotogrāfiju (3x4 cm) skolēna
apliecībai un iesniegumu (veidla
pa pie skolas sekretāres), līdzi ņe
mot pasi. Uzņemšana 10.klasē tiek
organizēta kā pārrunas ar skolē
nu un viņa vecākiem (pieteikties
iepriekš pie skolas sekretāres pa
tel.64707271). v

Mācībupriekšmetuolimpiādēsiepriecina
skolēnuzinātkāreunzināšanas
Teksts: DzintraAuzāne,Valkas novada
Izglītības pār valdes vadītāja
Foto: RolandsRastaks,Valkas novada
Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks

N

oslēgumam tuvojas 2012./
2013. mācību gads. Tā sākumā Iz
glītības pārvalde rosināja skolotā
jus iedrošināt arvien vairāk skolē
nus izmantot iespēju parādīt savas
zināšanas un prasmes dažādās ār
pusstundu un ārpusskolas mācību
darba aktivitātēs. Šādu iespēju no
drošina mācību priekšmetu olim
piādes, dažādi erudīcijas konkursi
un pētnieciskie darbi. Pēdējo gadu
laikā izglītojamo skaits un olimpi
āžu skaits novadā samazinās, bet
palielinās to skolēnu skaits, kuri
piedalās šajos zināšanu un pras
mes apliecinošajos pasākumos.
Šajā gadā Valkas novada Izglītī
bas pārvalde sadarbībā ar kolē
ģiem Smiltenē un Strenčos organi
zēja 11 novada olimpiādes un 5
starpnovadu olimpiādes. Ir apko
poti to rezultāti, noteikti veiksmi
nieki katrā no mācību priekšme
tiem. Novada olimpiādēs startēja
123 dalībnieki, starpnovadu olim
piādēs – 56 dalībnieki. Visaktīvākie
bijuši 9. un 12.klašu skolēni. Daļa
izglītojamo ir piedalījušies vairā
kās mācību priekšmetu olimpiādēs
– 18 skolēni divās olimpiādēs, 6
skolēni trīs olimpiādēs, 6 skolēni
četrās olimpiādēs, 1 skolēns piecās
olimpiādēs. Uz valsts olimpiādēm
uzaicināti 7 mūsu novada skolēni,
dalībai reģionālajās olimpiādēs arī
pieteikti 7 skolēni.11.aprīlī Izglītī
bas pārvalde organizēja pasākumu
mācību priekšmetu olimpiāžu da
lībniekiem, godalgoto vietu iegu
vējiem, viņu skolotājiem un skolu
direktoriem. Skolēni saņēma Dip
lomus, Atzinības, Pateicības un pie
miņas balvas, skolotāji – Pateicības
par ieguldīto darbu un gūtajiem
rezultātiem.

Vairākasgodalgotasvietasiegu
vuši:
Artūrs Kriviņš, Valkas ģimnāzi
jas 9.klases skolnieks – 1.v. bioloģi
jā, fizikā, matemātikā, Atzinība ķī
mijā, informātikā;
ElīzaSkutāne, Valkas ģimnāzijas
10.klases skolniece – 1.v. bioloģijā,
fizikā, matemātikā, Atzinība ģeo
grāfijā;
LauraStrumpe, Valkas ģimnāzi
jas 8.klases skolniece – 2.v. latviešu
valodā un literatūrā, Atzinība ma
temātikā, ģeogrāfijā;
Vilmārs Vesingi, Valkas ģimnā
zijas 11.klases skolnieks – 1.v. Lat
vijas un pasaules vēsturē, ģeogrāfi
jā;
TīnaPētersone, Valkas ģimnāzi
jas 12.klases skolniece – 1.v. latvie
šu valodā un literatūrā, 2.v. Latvi
jas un pasaules vēsturē;
KatrīnaOta, Valkas pamatskolas
2.klases skolniece – 2.v. matemāti
kā, vizuālajā mākslā;
JēkabsJaunslavietis, Valkas ģim
nāzijas 10.klases skolnieks – 2.v. fi
zikā, matemātikā;
GermansĻebezovs, Valkas ģim
nāzijas 11.klases skolnieks – 3.v.
ģeogrāfijā, Latvijas un pasaules
vēsturē;
LīzaElīzaKārkliņa, Valkas ģim
nāzijas 12.klases skolniece – 3.v.
Latvijas un pasaules vēsturē, Atzi
nība latviešu valodā un literatūrā;
Diplomuspar iegūto 1.vietukā
dā no mācību priekšmetu olimpi
ādēm saņēma:
Kārķu pamatskolas skolniece Il
zeSkrastiņa matemātikā;
Valkas ģimnāzijas skolnieks
Gusts Svens Pētersons matemāti
kā;
Valkas pamatskolas skolēni Ali
seBašķe un AleksisBuiko mate
mātikā, RūtaIevaJākobsone lat
viešu valodā un literatūrā,Evelī
na Breidaka un Lote Čākure vi
zuālajā mākslā.

No kreisās: Elīza Skutāne, Vilmārs Vesingi, Līza Elīza Kārkliņa, Germans Ļebezovs,
Katrīna Ota, Tīna Pētersone, Laura Strumpe, Artūrs Kriviņš.

Diplomuspar iegūto 2.vietukā
dā no mācību priekšmetu olimpi
ādēm saņēma:
Valkas ģimnāzijas skolēni Dārta
Lozda,MartaMāraMiezīte un Ēri
kaTomiņalatviešu valodā un lite
ratūrā, Signe Zalužinska fizikā,
JurģisMežulis ģeogrāfijā;
Valkas pamatskolas skolēni
Marks Kristiāns Bomis, Aleksis
Palejs un Toms Žīgurs matemāti
kā, MārtiņšČervids latviešu valo
dā un literatūrā, Denijs Stahov
skis vizuālajā mākslā;
Kārķu pamatskolas skolniece
Emīlija Krūmiņa vizuālajā māk
slā;
Vijciema pamatskolas skolniece
SamantaKeiša mājturībā.
Diplomuspar iegūto 3.vietukā
dā no mācību priekšmetu olimpi
ādēm saņēma:
Kārķu pamatskolas skolēni Ed
garsSkrastiņš un ElzaZaneZirne
matemātikā;
Valkas ģimnāzijas skolnieces
AneteĢērmane,KristaBurkēvica
un IevaJaunslaviete latviešu valo

dā un literatūrā;
Ozolu pamatskolas skolniece Eli
zabete Jaunmuktāne vizuālajā
mākslā;
Vijciema pamatskolas skolniece
IlvaLāce latviešu valodā un litera
tūrā;
Valkas pamatskolas skolnieces
Arta Krūma vizuālajā mākslā un
ZandaEsmeraldaMarkova mājtu
rībā.
Atzinību par labiem sasniegu
miem kādā no mācību priekšmetu
olimpiādēm saņēma Artis Zie
miņš,MonikaKristīneMeļķe,Lī
ga Lāce, Elizabete Ivane, Edgars
Saulgriezis, Viktors Volkovs,
Ginters Juris Vehi, Sergejs Cibu
lis, Emīls Zaharenko, Aigars
Blumbergs,RēzijaĶīkule,Aman
daOleksa,MiksRobertsMazurs.
Paldies visiem skolu vadītājiem,
skolotājiem, skolēniem un viņu ve
cākiem par ieguldīto darbu un at
balstu gatavojoties un piedaloties
mācību priekšmetu olimpiādēs! v
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Projekts«Esiaktīvssportāvisāstrijāsvalstīs»
Teksts: GuntaSmane,Projekta
«Esi aktīvs spor tā» koordinatore, Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja
Foto: IngunaMedne

12.

aprīlī tika parak
stīts granta līgums starp
Igaunijas – Latvijas – Krie
vijas pārrobežu sadarbības
programmas
Apvienoto
vadošo iestādi un projek
ta vadošo partneri – Valgas
pilsētas valdi, par projekta
«Esiaktīvssportāvisāstri
jāsvalstīs»(angļuvalodā–
«Begoodatsportthrough
three countries», saīsinā
tais nosaukums «Be good
atsport»)ieviešanu. Projek
ta partneri ir Valkas novada
dome un Novodevjatkinas
pašvaldība (Krievija).
Projekts ir atbalstīts Igau
nijas – Latvijas – Krievi

ir 68000 EUR vai 47790,67
LVL. Eiropas Savienības
(ES) atbalsta intensitāte ir
90 procenti no projekta ko
pējām atiecināmajām iz
maksām, 5% līdzfinansē
valsts un 5% pašvaldība.
Projektu plānots ieviest no
2013.gada aprīļa, projekta
ilgums – 18 mēneši.
Projekts ir vērsts uz Val
kas novadā esošo skolēnu
un jauniešu volejbola, fut
bola un florbola sporta ko
mandu, Novodenjatkinas
sporta komandu un Valgas
pilsētas sporta komandu
aprīkojuma
uzlabošanu,
kā arī kopēju komandu
sporta spēļu organizēša
nu. Projekta ietvaros Valkā
un Novodevjatkinā notiks
sacensības florbolā, Valgā/
Valgā un Novodevjatkinā –
Valkas novada domes
sacensības futbolā, bet Val
plānotais kopējais budžets
jas pārrobežu sadarbības
programmas Eiropas kai
miņatiecību un partnerī
bas instrumenta ietvaros
2007. – 2013.g. 2.projektu
konkursa ietvaros 3.priori
tātē – Sadarbības veicinā
šana «Cilvēks – cilvēkam»
3.2.aktivitātē
«Sadarbība
kultūras, sporta, izglītības,
sociālā un veselības jomā».
Šīs programmas 1.projektu
konkursa ietvaros Valkas
novadā tiek ieviests pro
jekts «Robežgaisma» (ELRI
135), kurā Valkas novada
dome ir vadošais projekta
partneris un projekts «Atā
lo teritoriju atīstība, izman
tojot vietējos resursus pār
robežu VIA HANSEATICA
tūrisma maršruta izstrādē»
(ELRI 113).

Pirmajā darba grupas sanāksmē tiek pārrunātas projekta
aktualitātes un apspriesti turpmākie pasākumu plāni

gā un Novodevjatkinā – sa
censības volejbolā.
22.aprīlī Valgā notika
pirmā darba grupas sanāk
sme, kurā piedalījās visu
partneru projektā iesaistītie
speciālisti un sporta darba
organizatori. Valkas nova
da domi pārstāvēja projekta
koordinatore Gunta Smane,
koordinatores asistente Na
dežda Blūma, Bērnu – jau
natnes sporta skolas direk

tore Mudīte Gerke, futbola
komandas treneris Valērijs
Kriviņš, florbola komandas
treneris Ilvars Rullis un vo
lejbola komandas treneris
Kārlis Raudiņš. Šai pat die
nā notika arī pirmā projekta
vadības grupas sanāksme,
kurā Valkas novada domi
pārstāvēja priekšsēdētājs
Kārlis Albergs un priekš
sēdētāja vietnieks Viesturs
Zariņš. v

Valkas–Valgaspilsētassvētki«Valkaaizrauj!»
Teksts: LīgaPandalone, Valkas
pilsētas kultūras nama kultūras
metodiķe
Foto: IlzeKrastiņa

N

o 6. līdz 9.jūnijam
visi gaidīti Valkas – Val
gaspilsētusvētkos!Šīga
dasvētkudevīzeir«Valka
aizrauj!».Toīstenotnebūs
grūti, jo Valku šo dienu
laikāieskausdažādibalo
ni. Svētku ietvaros būs
daudz un dažādi pasāku
mi, katrs varēs atrast ko
apmeklēt,kurpiedalīties.
Daudzus varētu interesēt
7.un 8.jūnijā abās dvīņu
pilsētās notiekošās grafiti
meistarklases. 7.jūnija va
karā Valkas brīvdabas es
trādē aicināti visi, kam tuvs
roks: no plkst.19.30 spēlēs
Rokskolas audzēkņi, bet no
plkst.22.00 – rokgrupas no
Igaunijas, Somijas un Lat
vijas, no kurām pazīstamā
kā – Skyforger. Ieeja – bez
maksas! 8.jūnijā Valgā būs
tradicionālais Livonijas
gadatirgus, motociklu
triku meistaru sa
censības un Val
gas apriņķa de
ju svētki. Sa
vu kārt

Valkā sestdienas rīts sāk
sies ar gaisa balona lidoju
mu saullēktā. Katram pil
sētas iedzīvotājam ir iespē
ja izvirzīt četrus laimīgos,
kuri, pēc viņa domām, to
būtu pelnījuši. Balonā
augstu virs Valkas pilsētas
bez maksas varēs pacelties
tie Valkas iedzīvotāji, kuri
balsošanā būs saņēmuši
visvairāk balsu. Šo vienrei
zējo iespēju piedāvā Valkas
kultūras nams un aicina iz
virzīt kandidātus nominā
cijām! Anketas pieejamas
Valkas kultūras nama pir
majā stāvā pie dežuranta,
Tūrisma informācijas biro
jā un veikalā «top!», Valkā.
Anketa pievienota arī šim
rakstam, to var izgriezt,
aizpildīt un iesniegt. Val
kas kultūras namā pie kul
tūras metodiķes Līgas Pan
dalones līdz 3.jūnijam var
pieteikties arī individu
ālam vai grupu lidojumam,
līdz četrām personām. Vai
tas būs dzestrs vasaras rīta
lidojums, vai kluss vakars
pirms saules rieta, tās pil
nīgi noteikti būs dažas
stundas patīkamu emociju
un jauku piemiņu. Neka
vējies un piesaki savus
četrus laimīgos!
Nedaudz vēlāk, plkst.
11.00 Valkas centrā spēlēs
pūtēju orķestris, Lugažu
laukumā sāks darboties ra
došās darbnīcas un pie
pūšamās
atrakcijas.
Savukārt
plkst.
12.00 pie Valkas
kultūras na

ma tiks dots starts jau otra
jai Lielajai Ratu pastaigai,
kurā aicināti piedalīties arī
leļļu ratiņi. Pastaiga notiks
pa Raiņa un Rīgas ielu. Ra
tus, kas piedalīsies pastai
gā, arī vērtēs. Plkst. 13.00
pie Valkas kultūras nama
sāksies bērnu koncerts. Plā
nots, ka plkst.16.00 Valkas
stadionā sāksies dažādas
jautras un sportiskas sacen
sības gan komandām, gan
individuāli. Sestdienas va
karā, plkst.22.00 Radošajā
telpā «309.kabinets» notiks
grafiti afterparty (pasā
kums – par maksu!), bet
Lugažu laukumā būs svēt
ku balle, kurā spēlēs grupa
«Tequila band». Ieeja uz
balli – bez maksas.
Svētdiena tradicionāli ir
sportisku aktivitāšu diena.
Valgā, pie TC «Rimi» būs
mopēdu sacensības, šauša
na ar gaisa šautenēm, šovs
«Greentials Bike Tour»
(Latvija). Kā ik gadu, no
tiks arī laivu rallijs pa Pe
deles upi. Sacensībās aici
nāti piedalīties visi pilsētas
iedzīvotāji un viesi, kuru
vecums ir vismaz 14 gadi.
Galvenokārt vērtēs izdo

Valcēnieši atzinīgi novērtēja Pirmo Lielo Ratu pastaigu, tāpēc arī
šogad aicinām jaunos vecākus iznākt pilsētas ielās ar mazuļiem
izrotātos ratiņos

mu un radošo pieeju tērpu
un peldierīces sagatavoša
nai, ne fizisko sagatavotību.
Pilsētas svētku ietvaros
un vēl nedēļu pēc svētkiem
Valkas kultūras nama ma
zajā zālē būs apskatāma iz
stāde «Baltais sapņu māko
nis» ar kāzu kleitām, akse
suāriem un līgavu puš
ķiem. Izstādes veidošanā
aicināts piedalīties ikviens
novada iedzīvotājs, kam
mājās ir kāzu kleita vai
kāds interesants aksesuārs.
Aicinām to atnest uz kultū
ras namu dežurantei! Pie
kleitas lūgums pievienot
informāciju ar tās valkātā
jas vārdu un uzvārdu, tāl
ruņa numuru un gadu, kad
notika kāzas. Izstādē pie

kleitām būs redzams tikai
kāzu datums. Trīs «baltos
sapņus» no saviem krāju
miem izstādei piedāvājis
arī Valkas novadpētniecī
bas muzejs. Lai radītu spil
gtāku kāzu atmosfēru, vai
rāki Valkas floristi apsolīju
ši izveidot īpašus līgavu
pušķus.
Sīkāka svētku program
ma – nākamajā «Valkas
Novada Vēstis» izdevumā!
Svētkus varam veidot ti
kai visi kopā! Tāpēc aici
nām pieteikties brīvprātī
gos darbam Pilsētas svētku
sagatavošanā un vadīšanā!
Pieteikties kultūras namā
Līvai (mob.29230511) vai
pa epastu liva.kalnina@
valka.lv v

Valkas – Valgas pilsētas svētki 6.– 9.jūnijā
Nominanti lidojumam ar gaisa balonu virs Valkas:
Sava aroda meistars
Dzīvespriecīgākais seniors
Prasmīgākais vadītājs
Aktīvākais, radošākais, zinošākais jaunietis
Anketas iesniegt līdz 3.jūnijam Valkas pilsētas kultūras namā
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Trīsbalvasparservisu
Teksts: Benita Brila, Vidzemes slimnīcas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Publicitātes foto

V

idzemes slim
nīca šogad jau otro
reizi (pirmā bija
2011.gadā) iesaistī
jās kampaņā «Uz
slavēlabuservisu!»,
startējot kategorijā
«Bizness patērētā
jam». Visu marta mēnesi mūsu
klientiunapmeklētājiparslimnīcā
saņemto palīdzību un sniegtajiem
pakalpojumiem varēja pateikt la
bus vārdus, izmantojot internetu,
zvanotuz1188vaiaizpildotanketas
klientu apkalpošanas vietās Val
mierāunValkā,kurbijaizvietotas
aptaujaskastītes.
Kategorijā «Bizness patērētājam»
projekts «Labsserviss.lv» sadarbībā ar
klientu servisa uzlabošanas uzņē
mumu «Dive Latvija» veica klientu
servisa kvalitātes pētījumu «Slepenais
pircējs», kas veidoja 50% no kop
vērtējuma, savukārt otrus 50% veido
ja sabiedrības vērtējums – uzslavas,
ko dalībnieki saņēma portālā www.
uzslave.lv, zvanot uz 1188.
Pavisam šogad kampaņā bija pie
dalījušies 171 uzņēmums un iestādes,

kuru darbu vērtēja aptuveni 1450
klientu apkalpošanas vietās visā
Latvijā
Kampaņas noslēguma ceremonijā
Vidzemes slimnīca (kas izrādījās arī
vienīgā nominētā ārstniecības iestāde)
pēc apbalvojuma tika aicināta pat trīs
reizes!
Vidzemes slimnīca bija to 50 uz
ņēmumu vidū, kas saņēma apbalvoju
mu «Uzslavētākais uzņēmums 2013».
Ceremonijā šogad tika pasniegti arī
reģionālie apbalvojumi. Vidzemes
slimnīca izrādījās viens no diviem
visuzslavētākajiem uzņēmumiem Vid
zemē. Savukārt augstākais novērtē
jums no firmas «Dive Latvija», kas vei
ca klientu servisa kvalitātes vērtēšanu,
bija īpašā simpātiju balva. Vidzemes
slimnīcai tika piešķirta viena no desmit
šīm balvām.
Kopā ar diplomiem Vidzemes slim
nīca saņēma arī uzlīmi «Klienti mūs
uzslavē 2013» – kā atgādinājumu gan
darbiniekiem, gan sabiedrībai, ka
klients un pacients ir slimnīcas vērtība
un prioritāte.
• Fizioterapeite Kristīne Karole ir laip- biniekus par labi paveikto darbu!

Ieskatam – daļa no iesūtītajām at
sauksmēm:
• Onkoloģe Tija Zaļkalne ir sirsnīga un
zinoša ārste, kura vienmēr gatava palīdzēt.
• Vēlos uzslavēt par profesionalitāti
savā ikdienas darbā Miku Mezīti.

na, atsaucīga un iejūtīga.
• Paldies dakterim Kļaviņam par
atsaucību un laipnību savā ikdienas
darbā!
• Virsmāsa Dināra Auniņa ir atsaucīga,
laipna un sirsnīga persona.
• Vēlos uzslavēt Valkas slimnīcas dar-

Rekomendācijasiedzīvotājiemrīcībai
plūdudrauduunplūdugadījumā
Teksts: Valstsugunsdzēsībasunglābšanasdienests tāt, ka evakuēties vēl nav nepieciešams.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus jau
laicīgi sagatavoties tam, ka, paaugstinoties
ūdens līmenim upēs, var applūst piemājas
teritorijas un mājokļi.
Plūdudrauduperiodāveicamiepasākumi:

• sekojiet līdzi meteoroloģiskajiem apstākļiem
un prognozēm, kā arī situācijas atīstībai savu
mājokļu tuvumā;
• noskaidrojiet un saglabājiet savā mobilajā
tālrunī un piezīmju grāmatiņā tālruņu numu
rus, uz kuriem jāzvana, lai ziņotu par plūdu
sākšanos un saņemtu palīdzību – pašvaldības
un operatīvo dienestu tālruņa numurus;
• izvērtējiet apdraudējumus saimniecībai. Pār
vietojiet mantas no pagrabtelpām un pirma
jiem stāviem uz augšējiem stāviem vai bēni
ņiem, nostipriniet pagalmā un mājas tuvumā
esošos priekšmetus. Esiet gatavi atvienot elek
trisko strāvu;
• savlaicīgi parūpējieties par vecāka gadagāju
ma cilvēkiem, bērniem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, kā arī slimniekiem, plūdu laikā at
rodot viņiem drošāku mājvietu pie radiem,
draugiem, kaimiņiem. Ja tādas iespējas nav, jau
savlaicīgi vērsieties pēc palīdzības pašvaldībā;
• apziniet vietu, kur nepieciešamības gadīju
mā evakuēt mājlopus, mājdzīvniekus un kā tos
nodrošināt ar barību. Ja tādas iespējas nav, jau
savlaicīgi vērsieties pēc palīdzības pašvaldībā;
• sagatavojiet evakuācijai izmantojamos trans
porta līdzekļus (automašīnas, traktorus u.c.)
un peldošos līdzekļus (laivas, plostus u.c.);
• evakuācijas gadījumam sagatavojiet līdzi
ņemšanai personiskos dokumentus, naudu,
vērtslietas, kabatas lukturīti, pārtiku, medika
mentus, apģērbu un apavus, kā arī citas pirmās
nepieciešamības lietas;
• pieejamā vietā turiet kabatas lukturīšus, ar
kuriem var dot signālu par savu atrašanās vie
tu plūdu gadījumā. Savlaicīgi nodrošinieties ar
rezerves baterijām kabatas lukturītim un radio
aparātam;
• savlaicīgi uzlādējiet mobilos tālruņus, lai ne
pieciešamības gadījumā paziņotu pašvaldībai
vai glābšanas dienestam par nepieciešamo pa
līdzību;
• nodrošiniet sevi ar pārtiku (kas nebojājas un
ko iespējams pagatavot arī tad, ja mājās nav
elektrības), dzeramo ūdeni, medikamentiem,
apģērbu, apaviem un citām precēm plūdu peri
odam, gadījumiem, ja māja applūst, bet uzska

Veicamiepasākumiplūdugadījumā:

• par tiešu apdraudējumu informējiet VUGD,
policiju vai pašvaldību;
• ja iespējams, brīdiniet un informējiet savus
kaimiņus par plūdu sākšanos;
• evakuējoties ņemiet līdzi personiskos doku
mentus, naudu, vērtslietas, pārtiku, medika
mentus, nepieciešamo apģērbu un apavus, kā
arī citas pirmās nepieciešamības lietas;
• atstājot ēkas un būves, atslēdziet elektro
enerģijas un gāzes padevi, noslēdziet ūdens
apgādes ierīces un vietējās apkures ierīces un
iekārtas;
• aizveriet ēku un būvju durvis, logus, lūkas,
slēģus un, ja iespējams, aizsitiet ar dēļiem ēkas
logus un durvis;
• neaizmirstiet par mājdzīvniekiem!
• ja pašu spēkiem nav izdevies tikt prom no
plūdu skartās vietas, informējiet operatīvos
dienestus pa tālruni 112, uzkāpiet mājas augšē
jā stāvā vai uz bēniņiem, līdzi ņemot kabatas
lukturīti, lai signalizētu par savu atrašanās vie
tu. Palieciet uz vietas un signalizējiet par savu
atrašanās vietu, līdz ierodas palīdzība

Drošībaspasākumievakuācijaslaikā:

Pirms iekāpšanas peldošajā līdzeklī un man
tu novietošanas tajā, pārliecinieties, vai tas ir
pietiekami labi nostiprināts:
• iekāpšanu un izkāpšanu veiciet bez drūzmē
šanās;
• braukšanas laikā nepārvietojieties pa peldo
šo līdzekli, lai neizraisītu tā apgāšanos;
• evakuējoties ar laivu, ievērojiet, lai laivas bor
ta augstums virs ūdens līmeņa būtu ne mazāks
kā 20 cm un vižņu laikā laiva pārvietotos per
pendikulāri viļņiem;
• uzmanieties, lai laiva neuzbrauktu zemūdens
priekšmetiem;
• neizmantojiet evakuācijai laivu stipra vēja un
aktīvas ledus iešanas laikā.
JapēcVUGDvaipašvaldībasamatpersonu
aicinājuma,Jūsatsakātiesevakuēties,nodro
šiniet sevi ar pārtiku, dzeramo ūdeni, medi
kamentiem,citāmvisnepieciešamākajāmlie
tām.Atteikumsevakuētiespersonaijāapstip
rina rakstiski, uzņemoties atbildību par ie
spējamajāmsekām.
Nepieciešamības gadījumā par plūdu bries
mām (strauju ūdens līmeņa celšanos) vietās,
kur uzstādītas trauksmes sirēnas (pilsētās),
VUGD iedzīvotājus brīdinās, ieslēdzot trauk
smes sirēnas. Tās izdzirdot, iedzīvotājiem ir jā
klausās informācija, kas tiks pārraidīta radio
un televīzijā. v

• Valkas reģistratūrā strādā visjaukākie darbinieki. Paldies par atsaucību!
Ar pārējiem Vidzemes slimnīcas
darbiniekiem veltītajiem labajiem
vārdiem varat iepazīties www.vid
zemesslimnica.lv/Jaunumi v

Viesunamā«Ausmas»atklās
vasarastūrismasezonu
Teksts: RitaBringa

5.

maijā viesu namā
«Ausmas»tiekatklātava
sarastūrismasezona2013.
Arī šogad viesu namā ir
paredzēta bagātīgu pasā
kumuunnotikumuprog
ramma, gan atklāšanas
dienā,ganvisuturpmāko
vasaru.
Viesu nams «Ausmas» ir
Valkas novada tūrisma uz
ņēmums, kas piedāvā gan
viesu nama pakalpojumus
izmitināšanu, pirts iespējas,
telpu īri, gan arī plašu pasā
kumu organizēšanas klāstu.
Uz vasaras tūrisma sezonas
sākumu tiek aicināti visi in
teresenti: pasākuma laikā
tiks atklāta dzīvnieku sēta,
kur varēs sastapt trusi Frici
ar savu lielo ģimeni, pavizi
nāties ar poniju Pegasu, sa
stapt aitiņas un pabarot vis
tiņas, papaijāt sivēntiņus un
uzzināt kas ir nutrijas. Bērni
varēs iemēģināt šaut uz cū
kām lielākajā «Angry birds»
spēlē. Pasākuma apmek
lētāji tiks aicināti apmek
lēt lauku labumu tirdziņu,
varēs iesaistīties radošajās
darbnīcās. Lielie apmeklē
tāji varēs izmēģināt izjāt ar
zirgu Atlanta no Kalnbun
du saimniecības.
Vasaras saulgriežos plā
notas īstenas latvju Jāņu
svinības ar to tradīcijām un
lustēm – dziesmām, dejām,
rotaļām un pat pliko skrē
jienu. Visas vasaras garumā
paredzētas bērnu nometnes
«Emociju virpulis laukos»,
bērniem vecumā no 7 – 12
gadiem. Tajās piedāvā iz
baudīt piedzīvojumu lau

kos– radošā, jautrā un in
teresantā veidā uzzināt par
dzīvi laukos. Tāpat augusta
sākumā paredzēti fiziski un
emocionāli piepildīti atpū
tas brīži 3 dienu pasākumā
«Iepazīsti sevi».
Gaidīsim visus interesen
tus Valkas novada tūrisma
uzņēmumā – viesu namā
«Ausmas», vasaras tūrisma
sezonas atklāšanas pasāku
mā jau 5.maijā.
Programmā no pl. 12.00:
– iepazīšanās ar lauku sētā
dzīvojošajiem iemītniekiem
(trušiem, poniju, kaziņām,
vistām ,u.c. 0,5 Ls/pers.);
– izjādes ar zirgu un poniju
(Ls 0,5 – 1, bērns/pieaugu
šais);
– lauku labumu tirdziņš;
– loterija;
no pl.12.00 – 13. 00:
– reģistrācija sportiskajā ak
tivitātē – stafetē (2 – 4 per
sonas) «Emociju virpulis
laukos»
– degustācijas konkursā
«IECIENĪTĀKIE», «ORIĢI
NĀLĀKIE» un «EKONO
MISKĀKIE» salāti;
– pl. 13.00 nomināciju pa
sniegšana salātu konkursā;
– pl. 13.10 sportiskā aktivi
tāte – stafete «Emociju vir
pulis laukos»;
– pl. 14.30 sportiskākās ģi
menes apbalvošana.
Aicināts arī ikviens tirgot
gribētājs ar saviem darinā
jumiem, laukos gatavotiem
labumiem piedalīties tirdzi
ņā – izstādē !
Vairāk informācija
par pasākumiem:
ergeme@inbox.lv;
htp://www.lainotiek.lv;
http://www.drau giem.lv/
viesunamsausmas/ v
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2013.gadapavasarajaunumilauksaimniekiem
Teksts: ValdaEmpele,SIA Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra
(LLKC) Valkas nodaļas Uzņēmējdarbības
konsultante
t. 29445406; 64725958;
valda.empele@llkc.lv

N

•
o 15.aprīļa RLP ir pieeja
mas iesniegumu veidlapas un «In
formatīvais materiāls platību mak
sājumu saņemšanai 2013.gadā».
Savukārt lauku bloku kartes varēs
saņemt tajā RLP, kurā 2012.gadā ti
ka iesniegts platību maksājumu ie
sniegums. Ņemot vērā 2012.gada
pieteiktās platības, iepriekšējā ga
da pretendentiem papīra formāta
laukublokukartēsjau tiks norādī
ti lauki ar platību, taču tie nebūs
numurēti.
Lauku bloku kartē ir atēloti kon
krētā klienta iepriekšējā gadā at
balstampieteiktolaukuzīmējumi
un platības. Lauku platības ir atzī
mētas ar diviem rādītājiem:
P – iepriekšējā gadā platību mak
sājumu iesniegumā atbalstam pie
teiktāvai LAD veikto pārbaužu uz
vietas un administratīvo pārbaužu
laikā noteiktā platība;
Ģ– iepriekšējā gadā lauku bloku

kartē iezīmētā vai LAD pārbaužu
laikā precizētā lauka zīmējuma
(ģeometrijas) platība.
Pretendenta pienākums ir lau
kus kartē sanumurēt un atbilstoši
deklarēt. Platību maksājumu ie
sniegumā, un, ja nepieciešams, kar
tē veikt izmaiņas lauka ģeometris
kajā zīmējumā.
Aizpildot lauku bloku kartes pre
tendentam obligāti nav jāuzrāda
tieši tāda platība, kā ierakstīta kar
tē, bet gan tāda kura atbilst situāci
jai dabā.
• LAD aicina klientus izmantot
elektronisko pieteikšanās sistēmu
(EPS), kuras priekšrocības, sagata
vojot platību maksājumu iesniegu
mu, ir iespēja taupīt laiku un izvai
rīties no neprecizitātēm tā aizpildī
šanā. Izmantojot EPS ir iespēja arī
visus labojumus veikt šajā sistēmā.
EPS jaunajiem klientiem arī būs
pieejams 2012.gadā deklarēto pla
tību zīmējums. Kuru varēs pārko
pēt, lai izveidotu jaunu platību
maksājumu pieteikumu.
• EPS var izmantot arī piesako
ties no akcīzes atbrīvotajai dīzeļ
degvielai. To var izdarīt no 15.aprī
ļa līdz 1.jūnijam (šogad 3.06.).

Aicinauzseminārumežu
unlaukuapsaimniekotājus
Teksts: SandraPilskalne

• 2013.gada Grozījumi precizē
tiesību normu, tiem lauksaimnie
kiem, kuri līdz kārtējā gada 1.jūni
jam (2012.gadā bija līdz 01.03.) būs
reģistrēti Lauksaimniecības datu
centrā (LDC) kā dzīvnieku barības
primārie ražotāji, nav jānodrošina
0,2 liellopu vienības uz hektāru pa
stāvīgi pļavu un ganību vai sēto
zālāju, un vienlaikus viņiem līdz
kārtējā gada 1.jūnijam nedrīkst
būt LDC reģistrēts ganāmpulks,
novietne un lauksaimniecības
dzīvnieki. Tā pat kā iepriekš ie
sniegumam jāpievieno arī deklarā
cija par saimnieciskās darbības ie
ņēmumiem.
• Izmantojiet iespēju pieteikt
Lauku bloku kartes un pieteikumu
formas pie pagastu lauku atīstības
speciālistiem (Ērģemes pag. – Mon
ta Skotele, Kārķu pag.– Sandra
Pilskalne, Vijciema pag. – Brigita
Brūzīte, Zvārtavas pag.– Agrita Paul
sone) vai Valkas lauku konsultāciju
birojā Valkā, Rīgas ielā 13, lai tās
saņemtu tuvāk dzīves vietai un iz
mantot, ja nepieciešams konsultā
cijas un palīdzību pieteikuma aiz
pildīšanai un nogādāšanai iesnieg
šanai LAD.

Aicinamakšķerniekusuzaizraujošupasākumu!
Teksts: SandraPilskalne

17.

maijāplkst.19.00biedrī
ba«Atrodilaikusev»viesumā
jā«Salaiņi»organizēCopmaņu
unviņudrauguvakaru.

30.aprīlī

pulk
sten 10.00 Kārķu tau
tas nama kamīnzālē
notiksseminārsmežu
un lauku apsaimnie
kotājiem«ParEsunvalstslikumdošanas
izmaiņām,kasattiecasuzlaukuunmežu
apsaimniekošanu».
Programmā:
• Semināra atklāšana un iepazīstināšana
ar MKPC (Mežu konsultāciju pakalpojuma
centra) Ziemeļvidzemes nodaļas darbību
2013.gadā. Lektors Ziemeļvidzemes nod. vad.
Andris Vīrs.
• Izmaiņas koku ciršanas noteikumos.
Dabas aizsardzības noteikumi meža ap
saimniekošanā. Noteikumi par atmežoša
nas noteikšanas kritērijiem un atlīdzinā
šanas kārtību. Lektors VMD Ziemeļvidzemes
mežniecības inženieris Māris Zariņš.
• Meža dzīvnieku postījumi, to novērša
nas iespējamie risinājumi. Medību likuma
grozījumi. Lektors medību kluba «Kamene»
valdes priekšsēdētājs Edmunds Juškevičs.
«Nekas dzīvē nestāv uz vietas, viss mainās,
tajā skaitā likumi. Semināru rīkojam, lai palīdzētu mežu un lauku apsaimniekotājiem, lai
viņiem veidotos pozitīvas attiecības ar meža
dienestu. Likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības. Svarīgs ir rezultāts – lai apsaimniekošana notiktu likumīgi un godam,» atzīst An
dris Vīrs.
Būsiet gaidīti uz semināru Kārķos, lai
pirms aktīvas pavasara darbu sezonas gū
tu jaunas zināšanas! v

• Atgādinājums tiem, kuri piesa
kās agrovides atbalstam (BLA un
BVZU): 2012.gadā ir beidzies 5 ga
du saistību periods un var izman
tot iespēju uzņemties saistības tikai
uz 2013.gadu. Jauni pretendenti
agrovides atbalstam šogad pieteik
ties nevar.
• Lauku atbalsta dienests infor
mē, ka Zemkopības ministrija aici
na savlaicīgi pieteikties Lauku at
tīstības programmas pasākumam
(LAP) «Meža ekonomiskās vērtī
bas uzlabošana», jo ar 2013.gada 2.
maiju pārtrauks projektu pieņem
šanu šajā pasākumā. Ņemot vērā,
ka 1.maijs, ir brīvdiena, pēdējā pro
jektu iesniegumu pieņemšanas die
na ir 30.aprīlis.
• Līdz 2013.gada 1.maijam ZM
pieņem iesniegumus zālāju apseko
šanai, lai varētu saņemt atbalstu
Latvijas LAP 2014. – 2020.gadam
pasākuma «Agrovides maksājumi»
apakšpasākumā «Bioloģiskās daudz
veidības uzturēšana zālājos», pietei
kuma anketa ZM, LLKC, LAD mā
jaslapās vai arī jautājiet konsultāci
ju biroja speciālistiem. v

«Lai dzīve būtu interesantāka,
cenšamies organizēt daudzvei

dīgus pasākumus. 17.maijā «Sa
laiņos» iecerēta makšķerēšana
gan ūdenī, gan uz sauszemes,
kartupeļu mizošanas konkurss,
makšķernieku stāsti, zivju zu
pas vārīšana. Makšķerēšanas
ekipējums jāņem līdzi pašiem.
Ieeja  viens ar makšķerēšanu
saistīts jautrs atgadījums, kas
jāizstāsta vakara gaitā. Ņemiet

līdzi ēsmu zivīm un pašiem!»
stāsta biedrības valdes priekšsē
dētāja Agrita Paulsone un aicina
atrast laiku atpūtai. v

6.Starpatutiskaisturnīrsﬂorbolā«BorderCup2013»
Teksts: IlvarsRullis,
turnīra organizators

18.

un 19.maijā Valkas
ģimnāzijas sporta hallē no
risināsies 6.Starptautiskais
turnīrs florbolā vīriešiem
«BorderCup 2013». Šogad
turnīrs pirmo reizi notiks
divas dienas un savu dalī
bu tajā ir pieteikušas 16 ko
mandas, kas ir par 10 vairāk
kā pagājušā gadā. Pirmajā
dienā komandas tiks sada
lītas pa grupām un izspē

lēs apļa turnīru, bet otrajā
dienā notiks «izslēgšanas»
spēles, kad komandas cī
nīsies par turnīra galveno
balvu. Turnīrā piedalīsies
komandas no Valkas, Val
mieras, Rubenes, Ogres,
Ikšķiles, Līgatnes, Lie
pupes, Cēsīm, Smiltenes,
Mazsalacas, Kocēniem, kā
arī viesi no Viļņas (Lietu
va) un Sanktpēterburgas
(Krievija).
Sīkāka informācija par
turnīru: www.bordercup.
ucoz.lv v

Viciemiešidosiesbagātībulādesmeklējumos
Teksts: SandraPilskalne

18.maijā pulksten 10.00

ikviens interesents aicināts
pulcēties Vijciema centrā, lai
dotosjautrešajāekspedīcijā–
ekskursijā meklēt pagasta ba
gātībulādi.
Kas tad ir šī lāde? Tās vēstu
res, kultūras un dabas bagātī
bas, kas ir visapkārt, tikai jāzi
na, jāprot ieraudzīt un saskatīt.

Tradicionāli šajā pasākumā gi
da lomā būs mežsaimniece un
vijciemiete Rudīte Gulbe. Šo
reiz galvenā pasākuma tēma –
mežs un tajā apslēptās vērtības.
«Esam iecerējuši apskatīt vie
nu no mežabrāļu apmetņu vie
tām, Vijciema Meža skolu, kas
bija pirmā tāda veida skola Bal
tijā, pirmās mākslīgi ierīkotās
priežu mežu audzes, kas ir vai
rāk kā 100 gadus vecas, veco
stādaudzētavu, «Bajāriņu» māj

vietu, kur aug dižozoli un tā ir
ar teikām apvīta vieta – šeit esot
apraktas mucas ar zeltu. Apska
tīsim arī bijušo seno medību pi
li, kas 1905.gadā nodedzināta,
bet 1907.gadā atjaunota, tagad
tas ir privātīpašums,» par marš
rutu stāsta Rudīte Gulbe. Pasā
kumā dalībnieki piedalās ar sa
vām automašīnām. Organizato
ri aicina līdzi ņemt ģimeni, ra
dus, draugus un doties izzināt
savas vietas vēsturi! v
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Un arī Laime ir Laiks,
Kas Tev iedots –
Likteņa izlolots …
Es dzīvē savu ceļu meklēt gāju
Kā Sprīdītis – tik ātri prom no mājām!
Bet aizejot jau vēlējos, lai manas takas
Reiz atkal atgriežas pie mājas akas.

(G.Micāne)

Ērģemes pagastā

Ainu Viļķinu 01.05., Austru Pie
balgu 03.05., Maiju Feldmani
20.05., Inesi Bērziņu 25.05., Inesi
Lukovsku 26.05.

Kārķu pagastā

Mārīti Ķīkuli 02.05., Mirdzu Mei
rēnu 02.05., Dzintru Danci 07.05.,
Edgaru Gailīti 08.05., Ilgu Balodi
14.05., Rutu Jukāmu 22.05., Anas
tasiju Gailišu 26.05., Vasīliju
Fovrišu 28.05.

Valkas pagastā
Jevgeniju Sitovu 05.05., Tatjanu
Kočerinu 05.05., Juriju Beliševu
08.05., Marjanu Zelču 10.05., Ga
ļinu Metusu 13.05., Andu Sutti
23.05., Mariju Šķerbakovu 24.05.,
Nataļju Zaharovu 25.05., Tatjanu
Jeršovu 25.05., Annu Lāci 29.05.,
Violetu Āboliņu 29.05., Zinaidu
Čabanu 29.05.

Vijciema pagastā

Elzu Birkāni 03.05., Ritu Matu
ku 08.05., Ritvaru Ragži 08.05.,
Dzidru Skraustiņu 16.05., Ilgu
Paleju 27.05.

Zvārtavas pagastā

Arvīdu Veski 03.05.,Ilgoni An
dreju Kalniņu 06.05., Raisu Kļu
kinu 13.05.

Valkas pilsētā

Svetlanu Drožžinu 01.05., Ilgu
Ēķi 01.05., Vladimiru Loginovu
01.05., Jāni Meisteru 01.05., Ilgu
Valtiņu 02.05., Nikolaju Desjat
ņikovu 03.05., Aigaru Simtiņu
04.05., Vilni Petroviču 05.05., An
tonu Pavloviču 05.05., Rutu Brat
ku 05.05., Annu Jerumu 07.05.,
Āriju Strelkovu 07.05., Valēriju
Šerkunovu 07.05., Vēsmu Lud
riksoni 07.05., Vizmu Grigjani
08.05., Valdi Gudrīti 08.05., Svet
lanu Maļcevu 08.05., Sergeju
Adamovu 09.05.,Veltu Vīlisteri
09.05., Aivaru Andersonu 09.05.,
Igoru Zaicevu 10.05., Ādamu
Ozoliņu 11.05., Laimoni Dreima
ni 11.05., Ilgu Cerbuli 12.05., In
gūnu Johansoni 12.05., Olgu Tiš
čenko 13.05., Juri Meļķi 13.05.,
Rūtu Dziedātāju 14.05., Edgaru
Gailīti 17.05., Ludmilu Tkačen
ko 19.05., Geņu Spiridonovu
19.05., Āriju Rozentāli 20.05.,
Eleonoru Bērziņu 20.05., Mihai
lu Bogustovu 21.05., Ligitu Dru
biņu 22.05., Māru Zeltiņu 22.05.,
Guntu Krēsliņu 23.05., Marijanu
Muižnieci 25.05., Jāni Rolmani
25.05., Valentinu Dudari 27.05.,
Marinu Koļcovu 28.05., Rolandu
Briedi 28.05., Ēriku Vējiņu 28.05.,
Mihailu Ščedrovu 28.05., Valdu
Priedīti 29.05., Aldi Vītolu 29.05.,
Āriju Ferderi 29.05.
Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvot ājus «apa
ļās» un «pusapaļās» jubilejās, sā
kot no 50 gadiem.Sveicam arī visus
pārējos jubilārus!)

PASĀKUMU PLĀNS

maijā Valkas novada izglītības iestādēs

(M.Svīķe)

Aizvadīti mūžībā

(Laikā no 19.03.2013.- 19.04.2013.
Valkas novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēta miršana)
Gaida Laimdota Bērzone
Mārtiņš Kalniņš
Aivars Laicans		
Helēna Strelkova		
Praskovja Fedotova		
Kārlis Vilis Jerums		
Oļģerts Ozols			
Ērika Vavriņuka		
Regīna Mazkalne		
Lidija Klaipiņa		
Dace Treimane		
Ivans Jeļizarovs		
Viktors Mļečko		
Arnis Miķelsons		
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(dz.1926.)
(dz.1938.)
(dz.1953.)
(dz.1941.)
(dz.1936.)
(dz.1943.)
(dz.1927.)
(dz.1942.)
(dz.1937.)
(dz.1916.)
(dz.1958.)
(dz.1952.)
(dz.1930.)
(dz.1972.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem
  Valkas novada dome

Var laiku skatīt pulksteņos un ziedos
Un skatīt ziemās, atvasarās,
Bet laiks visīstākais ir mūsu bērnos,Ir viņi mūsu dienas laimīgās.
(M.Svīķe)
Laikā no 19.03.2013. līdz 19.04.2013.
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta 9 bērnu dzimšana –
1 meitenīte Elīza un 8 zēni: Oskars,
Adrians, Ronijs, Dominiks, Daniils,
Edvards, Daniels un Alekss.

Kārķu pamatskolā

17.maijā Pēdējais zvans.
9.maijā Mātes dienai veltīts 30.maijā Sporta diena.
pasākums.
Valkas Mākslas skolā
10.maijā Meža dienas.
19.maijā Muzeju nakts ra
17.maijā Pēdējais zvans.
došās darbnīcas.
29.maijā Lasīšanas stunda 25.maijā Valkas novada
«Ņem grāmatu un lasi!».
svētki Kārķos – Labo do
30.maijā Pavasara koncerts. mu mozaīka.
31.maijā mācību gada no- 21.maijā, 29.maijā 5.kursa
slēguma pasākums.
audzēkņu
kontroldarbu

Valkas pamatskolā

un diplomdarbu vērtēša
na, eksāmens mākslas va
2.maijā teātru festivāls.
9.maijā Mātes dienai veltīts lodas pamatos.
1.jūnijā 5.kursa audzēkņu
koncerts.
10.maijā jauno satiksmes izlaidums.
dalībnieku pasākums.
Valkas ģimnāzijā
14.maijā vieglatlētikas sa 8.maijā plkst.17.30 Infor
censības (6. – 9.kl.) «Zieme mācijas diena topošajiem
ļu stīga».
10.klašu skolēniem
17.maijā pēdējais zvans 9.kl. 17.maijā Pēdējā zvana die
21.maijā vieglatlētikas sa na 9. un 12.klašu skolē
censības 1. – 5.kl.
niem un svētku koncerts.
30.maijā projektu diena.
30.maijā Pavasara sporta
31.maijā skolas jubilejas diena
pasākums.
31.maijā Mācību gada no

Ozolu pamatskolā

10.maijā Mātes diena.
17.maijā pēdējais zvans.
30.maijā sporta diena.
31.maijā Dzintara ceremo
nija.

slēguma svētki

BJC «Mice»

5.maijā Skolu teātru svētki.
9.maijā Valkas novada paš
pārvalžu līderu skola.
15.maijā Interešu izglītības
Vijciema pamatskolā pulciņu mācību gada no
8.maijā Sociālais monito slēguma koncerts.
29.maijā Pirmsskolas izglī
rings.
tības kluba «Rūķu skola»
10.maijā Mātes diena.
izlaidums.

S

veicam ģimenes ar
dzīvē nozīmīgo notikumu!
Valkas novada dome

XI Lielais Labdarības Robežtirgus – 11.maijā

Turpinājumu no 1.lpp.

Plaša patēriņa rūpniecības un
saimniecības preču tirgotājiem
pieteikties pa tālruni +371
26875515.
Tradicionāli Robežtirgus laikā
tiek rīkota arī Labdarības loterija,
kuras balvu fondu veido uzņēmē
ju, iestāžu un privātpersonu sa
ziedotās lietas. Aicinām ikvienu
interesentu pieteikt savas balvas
loterijai, zvanot pa tālruņiem
+37164725522, +37126446602, rak
stot uz e-pastu tib@valka.lv vai at

gādājot tās uz Valkas novada Tū
risma informācijas biroju, Rīgas
ielā 22, Valkā.
Lielo Labdarības Robežtirgu or
ganizē Valkas novada Tūrisma in
formācijas birojs, sadarbībā ar
Valkas pilsētas tirgu, Valkas pilsē
tas kultūras namu, Valkas pilsētas
teritorijas apsaimniekošanas no
daļu, Valkas Dāmu klubu, SIA
«Servilat», Valkas Rotari klubu,
Valkas jauniešu domi.
Iepriekšējos gados Robežtirgū
iegūtie līdzekļi ir ziedoti rotaļu
laukuma izveidei, krēslu iegādei

Bērnu un jauniešu centram. Patei
coties Robežtirgum, J.Cimzes Val
kas Mūzikas skolai ir iegādāts
akordeons un tehnika, lai pilsētā
atskaņotu J.Cimzes tautas dzies
mas apdari «Teici, teici valodiņa».
Līdzekļi ir novirzīti pilsētas skeit
parka izveidei un inventāra iegā
dei, Valkas pilsētas tirgus labie
kārtošanai – jaunu galdu iegādei,
Valkas novada bibliotēku grāma
tu krājumu papildināšanai, kā arī
Valkas pilsētas labiekārtošanai –
soliņu un atkritumu tvertņu iegā
dei. v

Lielā Labdarības Robežtirgus tirdzniecības vietu izcenojumi
• Tirdzniecība ar rūpniecības un saimniecības precēm –
Ls 5,79 par vienu vietu;
• Tirdzniecība ar pārtikas precēm (plaša patēriņa pārti
kas preces) – Ls 5,79 par vienu vietu;
• Tirdzniecība ar pārtikas precēm (zemnieku un indivi
duālo ražotāju pašu ražotas pārtikas preces) – Ls 4,96 par
vienu vietu;
• Tirdzniecība ar atspirdzinošiem bezalkoholiskiem dzē
rieniem, saldējumu, cukura vati – Ls 4,96 par vienu vie
tu;
• Tirdzniecība ar stādiem – Ls 4,13 par vienu vietu;
• Tirdzniecība ar dārzeņiem, grieztiem ziediem – Ls 3,72
par vienu vietu;
• Tirdzniecība ar dārzniecību saistītām precēm – Ls 3,72
par vienu vietu;
• Tirdzniecība ar daiļamatniecības un amatniecības iz
strādājumiem – Ls 1,65 par vienu vietu;

• Tirdzniecība ar dzīvniekiem un ar to saistīta inventāra
un barības pārdošanu – Ls 3,31 par vienu vietu;
• Tirdzniecība ar automašīnām un to saistīto inventāru –
Ls 5,79 par vienu vietu;
• Tirdzniecība ar presi, iespieddarbiem – Ls 3,31 par vie
nu vietu;
• Tirdzniecība un reklāma ar skaistumkopšanas un ārst
niecības līdzekļiem – Ls 5,79 par vienu vietu;
• Partijas reklāmas stenda, telts vai cita veida vizuālās
reklāmas izvietošana – Ls 16,53 par vienu vietu;
• Dažāda veida atrakciju izvietošana – Ls 4,13 par vienu
vietu.
Viena tirdzniecības vieta ir 3x3 metri. Ja nepieciešamā
tirdzniecības vieta pārsniedz noteikto platību, tad jāmak
sā par papildus vietu pēc noteiktā cenrāža. Cenas norādī
tas bez PVN.
Tirdzniecības vieta netiek nodrošināta ar inventāru. v

Valkas novada afišu stabs
• No 27.maija līdz 11.jūnijam
izstāde «Es dzīvoju saulaini: rak
stniekam, publicistam Ērikam
Hānbergam – 80».

Valkas novadā
viss notiek

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

Valkas pilsētas
kultūras namā un
Lugažu laukumā
• 11.maijā no plkst.9.00 Lugažu
laukumā XI Lielais Labdarības ro
bežtirgus.
• 11.maijā plkst.22.00 Lugažu
laukumā Robežtirgus balle, spēlē
grupa «Tranzīts». Ieeja – bez mak
sas.
• 12.maijā plkst. 19.00 kultūras
nama lielajā zālē Ukraiņu cirka iz
rāde. Biļešu cenas: 5, 4, 3 lati.
• 15.maijā plkst. 18.00 kultūras
nama lielajā zālē Valkas un Stren
ču novadu skolu interešu izglītības
pulciņu koncerts «Te viss notiek!».
Ieeja – bez maksas.
• 29.maijā no plkst. 10.00 līdz
13.00 kultūras nama lielajā zālē –
donoru diena.
• Līdz 31.maijam projekts/akcija
«Zaļi zeltainā dzintara lāse».

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā
• No 30.aprīļa līdz 17.maijam
izstāde «Imantam Ziedonim – 80:
Dzejā nav mūžīgam jābūt. Vējš
– vai tad mūžīgi pūš? Dzejai ir
cilvēka daba – īss, skaists mūžs».
• No 2.līdz 31.maijam izstāde
«9.maijs – Eiropas diena: 2013.
gads – visiem kopīgs Eiropas
pilsoņu gads».
• No 7.līdz 10.maijam viktorīna
«Es esmu Eiropas Savienības pil
sonis».
• No 7.līdz 20.maijam izstāde
«Fotoromantiķis Juris Krieviņš:
simttūkstošs fotokadru autors».
• No 7.maija līdz 27.jūnijam –
izstāde no Valkas novadpētniecības muzeja krājumiem «Dziesmu
svētku gara gaita (1890. – 1990.)».
• No 21.maija līdz 4.jūnijam –
izstāde «Latviešu dramaturgam,
teātra režisoram, kritiķim un
drāmas teorētiķim, tulkotājam,
publicistam un sabiedriskam dar
biniekam, latviešu poētiskā teātra
izveidotājam Pēterim Pētersonam
– 90».

• No 2. līdz 10.maijam izstāde
«Māmiņ, mīļo māmuķīti».
• No 2. līdz 17.maijam izstāde
«Gaiss pilns taureņiem tik
savādiem…: Imantam Ziedonim
– 80».
• No 7. līdz 31.maijam PII «Pasaciņa» audzēkņu zīmējumu izstāde «Gaiss pilns taureņiem tik
savādiem».
• 11.maijā Valgā, Sjade parkā
Valgas bibliotēkas organizētas
aktivitātes literatūras festivāla
Prima Vista ietvaros. Aicināti
piedalīties arī Valkas bērni.
• No 13. līdz  20.maijam izstāde
«Man tik daudz draugu, ka nevaru
saskaitīt…: Maijai Laukmanei –
60».
• No 14. līdz 16.maijam plkst.
10.00 katru dienu pasākumi «Pa
jokam – nopietni». Lasām Imanta
Ziedoņa pasakas. Piedalās PII
«Pasaciņa» bērni. Aicinām arī ci
tus!

Valkas novadpētniecības muzejā

• Līdz 5.maijam Valkas novada
mākslinieku darbu izstāde «Stils.
Starp īstenību un mākslu...».
• 18.maijā Starptautiskā akcija
«Muzeju nakts – 2013» – «Zaļā
krāsa – mežs».

J.Cimzes Valkas
mūzikas skolā
• 8.maijā plkst.17.30 koncertu
cikla «Muzikālās trešdienas» noslēgums, veltīts Mātes dienai.

Radošajā telpā
«309.kabinets»
• 4.maijā plkst. 21.00 – Dark Nex

us (dark wave, gothic, industrial Rīga/Latvija).
• 10.maijā Helved Rüm (electro
acoustic - Parīze/Francija).
• 17.maijā Parara (math rock, in
strumental, art rock, experimental
– Valmiera/Latvija).
• 24.maijā TCH (zināms arī kā
Timothy C Holehouse; drone, am
bient, noise – Portsmuta/Lielbritā
nija).

Sporta pasākumi
• 2.maijā no plkst. 15.00 līdz
18.30 mežā pie Valkas brīvdabas
estrādes Valkas novada skriešanas
seriāls «Optimists», III kārta.
• 9.maijā no plkst. 15.00 līdz
18.30 mežā pie Valkas brīvdabas
estrādes Valkas novada skriešanas

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

seriāls «Optimists», IV kārta.
• 16.maijā no plkst. 15.00 līdz
18.30 mežā pie Valkas brīvdabas
estrādes – Valkas novada skriešanas
seriāls «Optimists», V kārta.
• 18.
un
19.maijā
Valkas
ģimnāzijas sporta hallē 6.Starptau
tiskais turnīrs florbolā vīriešiem
«BorderCup 2013».
• 18. un 19.maijā Valkas šaha
klubā Valkas un Valmieras
veterānu turnīrs šahā.
• 23.maijā no plkst.15.00 līdz
18.30 mežā pie Valkas brīvdabas
estrādes Valkas novada skriešanas
seriāls «Optimists», VI kārta.
• 25.maijā Valkas šaha klubā Val
kas novada čempionāts ātrspēlē
šahā.
• 30.maijā Valkas pilsētas kultūras namā Valkas novada skriešanas seriāla «Optimists» uzvarētāju apbalvošana.

Gadatirgi

Saieta namā
«Lugažu muiža»
• No 2. līdz 31.maijam rokdarbu
izstāde «Pavasara košums», ceļojo
šā izstāde no Rakstniecības un mū
zikas muzeja «Latviskais Fausts».
• 10.maijā plkst.19.00 Mātes die
nai veltīts koncerts «Meitas, māmi
ņas un vecmāmiņas» Ielūdz dāmu
deju grupa «Oravakes». Koncertā
piedalīsies Valkas pagasta paš
darbnieki un viesi no Valkas pilsē
tas un Valgas pilsētas.
• 18.maijā plkst. 1:00 Muzeja
nakts turpinājums muižas parkā
«Zaļais skanīgais un kustīgais».
Dzejas, skaņas, kustības, video un
miera mijiedarbība svaigā gaisā.
Piedalās Valkas amatierteātru ko
lektīvs «Rūdis» un bērnu un jaun
iešu teātris, kā arī sabiedrībā zinā
mi cilvēki.

Vijciema pagastā

• 23., 24., 25.maijā Valkas pilsētā
• 3.maijā plkst.9.30 «Mirdzās»
– gadatirgus.
pasākums pirmsskolas vecuma
bērniem ar vecvecākiem «Visi
putni skaisti dzied».
• 17.maijā plkst.19.00 Vijciema
pamatskolā Smiltenes pagasta
amatierteātra «Trīnis» H.Gulbja
lugas «Cīrulīši» izrāde. Režisore
Anita Bērziņa.
• 18.maijā plkst.10.00 pulcēšanās
pagasta centrā pasākumam «Bagā
tību lādes meklējumos – 3». Kustī
gais pasākums – aicinām piedalī
Ērģemes pagastā
ties ar savām automašīnām!
• 27.aprīlī plkst. 19.00 Turnas • 30. maijā Vijciema pamatskolā
tautas namā mūsdienu deju grupu skolēnu svētki «Taurenis».
salidojums – koncerts «Deju virpu
lis 2», pēc tam balle kopā ar grupu
«Rolise».
• 1.maijā plkst. 12.00 Aizkavējies
zaķu skrējiens Ērģemes pietura Turnas tautas nams.
• 5.maijā viesu namā «Ausmas»
vasaras tūrisma sezonas atklāšana.

Kārķu pagastā
• 30.aprīlī plkst.10.00 tautas na
ma kamīnzālē seminārs mežu un
laiku apsaimniekotājiem.
• 10.maijā plkst.10.00 Meža die
nu atklāšana. Plkst. 20.00 tautas
namā Ērģemes pagasta amatierte
ātra lugas «Maija un Paija» izrāde,
pēc tam diskotēka.
• 19. maijā plkst. 16.00 Kārķu
baznīcā Sinfonietta Rīga pūtēju
kvinteta koncerts.
• 25. maijā Valkas novada svētki.
• 30.maijā Pavasara koncerts.
• 31. maijā Skolēnu mācību gada
noslēguma pasākums.

Zvārtavas pagastā
• 30.aprīlī plkst. 19.00 Skrējiens
apkārt ciematam stilīgos tērpos.
Stilīgāko, ātrāko un atjautīgāko
sacensības ar reģistrēšanos kon
trolposteņos.
• 10.maijā plkst.19.00 Mierkalna
tautas namā Mātes dienas kon
certs. Pēc koncerta Balle.
• 17.maijā plkst. 19.00 Viesu mājā
«Salaiņi» Copmaņu un viņu drau
gu vakars. v

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu norises laiku nepieciešams mainīt.
Sekojiet in-formācijai www.valka.lv vai interesē-jieties pie pasākuma
rīkotājiem!

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

Izdevumu sagatavoja
Kārķu pagasta pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra
Pilskalne, tālr. 26391447, e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv.
Informāciju par Valkas pilsētu apkopoja
Inguna Medne,tālr.64707489.
Datorgrafika: Arnis Ozoliņš; arnis.ozolins@hotmail.lv
Iespiests tipogrāfijā «LATGALES DRUKA»

