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24.februārī mūsu
kaimiņi – igauņi svinēja 96. gadskārtu
kopš valsts proklamēšanas.
Sirsnīgi sveicam
svētkos un novēlam Igaunijas valstij un tautai labklājību un uzplaukumu!

Šogad apmeklētāju interese par Valku bija ļoti liela – visvairāk cilvēkus interesēja
Valkas novadā plānotie vērienīgie pasākumi
Teksts: Zane Brūvere
Foto: no arhīva

N

o 7. līdz 9.februārim Starptautis
kajā izstāžu centrā «Ķīpsala» notika 21.
starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus
«Baltour 2014», kurā sevi ar teicamiem
panākumiem pārstāvēja arī Valkas novads
– tūrisma informācijas birojs un viesu
nams «Ausmas». Gadatirgu kopumā ap
meklēja ap 27 000 apmeklētāju. Tūrisma
informācijas birojs visas trīs dienas pre
zentēja sevi kopīgajā Vidzemes Tūrisma
asociācijas stendā. Galvenais uzsvars tika
likts uz Valkas novadā plānotajiem pasā
kumiem un svētkiem, jo šogad tie patie
šām plānoti krāšņi un grandiozi. Speciāli
izstādei tika sagatavots pasākumu plāns,

ko varēja saņemt katrs interesents.
Kā vienmēr, tika dalītas Valkas  Valgas
un Valkas novada kartes. Papildus tika no
dibināti kontakti ar kolēģiem no Latvijas
un Igaunijas, sagādāti jauni materiāli tūris
ma biroja informatīviem stendiem.
Tūrisma uzņēmējus šogad pārstāvēja ēr
ģemieši – viesu nams «Ausmas» un Ilze un
Aldis Leicāni, kuri apmeklētājus iepazīsti
nāja ar viesu nama pakalpojumu klāstu un
stāstīja par bērnu nometņu un citu pasāku
mu organizēšanu. Tam papildus bija iespē
jams arī nogaršot un degustēt «Ausmās»
gatavotos mājražojumus – kūpinātu gaļu.
Ļoti ceram, ka Ķīpsalā satiktos cilvēkus
mēs šogad redzēsim Cimzes 200.jubilejas
gada pasākumos, Robežtirgū, Melodiskās
mūzikas svētkos, Roka naktī un citos! v

«Sudmaliņu»panākumiXDaugavpils
Starptautiskajāfolklorasfestivālā
Teksts: Zane Brūvere
Foto: Kristīne Ganiņa

N

o 31. janvāra līdz 1.februārim
Daugavpilī norisinājās X Daugavpils
Starptautiskais folkloras festivāls,
kurā piedalījās arī Valkas pilsētas
kultūras nama folkloras deju kopa
«Sudmaliņas».
Festivālā piedalījās 20 folkoras ko
pas, ansambļi, leļļu teātri un tautas
mūzikas instrumentu ansambļi no
Baltkrievijas, Gruzijas, Krievijas, Lat
vijas un Ukrainas. Kopumā pasāku
mā piedalījās vairāk nekā 200 dalīb
nieki.
Folkloras deju kopas vadītāja
Skaidra Smeltere atīst, ka uzstāties
folkloras festivālā valcēniešiem bijis
pagodinājums, jo no Latvijas starp
tautiskajā festivālā piedalījās pavisam

nedaudz folkloras grupu. Galvenais
festivāla mērķis – kopt un populari
zēt tautu tradīcijas gan dziesmās, gan
dejās, gan senajās amatu prasmēs ti
ka sasniegts. Ir gandarījums par pa
veikto.
Festivāla laikā Daugavpils pilsētas
iedzīvotāji un viesi varēja apmeklēt
dažādus koncertus un iesaistīties folk
loras danču vakara aktivitātēs, kā arī
apgūt dažādu tautu tradicionālās
dziesmas un dejas. Notika latviešu
tradicionālās dziedāšanas, sveču lie
šanas un niedru stabuļu izgatavoša
nas meistardarbnīcas.
Festivālu rīkoja Daugavpils pil
sētas domes Kultūras pārvalde sa
darbībā ar Latviešu kultūras centru
un folkloras kopu «Svātra», kas fes
tivāla laikā svinēja savu 20 gadu «Sudmaliņas» – viena no labākajām folkloras deju kopām Latvijā
jubileju. v
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ZiemassportadienaVijciemā

Pagastos: VIJCIEMĀ

Teksts: Juris Kalniņš, Vijciema pagasta spor ta metodiķis
Foto: Inese Matuka

Neskatoties

uz laika
apstākļiem, 8.februārī uz
Ziemas sporta dienu Vijcie
mā ieradās diezgan liels
skaits interesantu. Starp da
lībniekiem bija ne tikai vie
tējie, bet arī ciemiņi no ci
tām vietām.
Sacensības notika hokejā,
kur paši dalībnieki veidoja
komandas, bet vārtsargus
nodrošināja organizatori,
kā arī notika sacensības 5
individuālās disciplīnās.
Galvenās, protams, bija
hokeja sacensības, kur sa
centās 3 komandas. Vārtus
visas dienas garumā veiks
mīgi sargāja Artūrs Putrālis
un Tomass Jancis. Mačus
tiesāja Valdis Šaicāns.
Pirms hokeja mačiem un
starplaikos notika dažādas
individuālās sacensības. Pal
dies tiesnešiem, kuri rūpē
jās par sacensību raitu nori
si. Dalībniekiem bija iespēja
sildīties ar siltu tēju un ie
stiprināties ar pagasta pār
valdes vadītājas Mārītes
Kalniņas un palīgu vārītu
zupu. Lielais zupas katls

sacensību noslēgumā bija
tukšs, tātad visiem garšoja.
Paldies dalībniekiem par
atsaucību. Īpaša pateicība
puišiem no «Peņģu» ko
mandas, kas palīdzēja saga
tavot ledu. Galvenais bija
piedalīties, bet kā jau sacen
sībās bija arī uzvarētāji, ku

ri individuālajās sacensībās
saņēma saldumus, bet ko
mandas klinģerus.
Kamēr sacensību organi
zatori gatavojās apbalvoša
nai, notika konkurss, kurš
spēj izveidot sniega piku
vistuvāk noteiktajam sva
ram 200 gramiem. Tas izde
vās vienai no sporta dienas
jaunākajām
dalībniecēm
Keitai Lotiņai.

Uzvarētāji: hokejs – 1.vie
ta: «YOLO» (Toms Kon
rāds, Klāvs Bošs, Māris Šai
cāns, Didzis Ozoliņš, Kas
pars Eglītis).
Individuālās sacensības:
metieni vārtos – 1.vietas
:Vita Boša, Kristiāns Kal
niņš; metieni uz precizitāti
– 1.vietas: Eva Melbārde,
Aleksis Beikmanis, Linda
Keiša, Gintars Hāns; slido

šana – 1.vietas: Marta Šai
cāne, Niklāvs Lācis, Māris
Šaicāns, Alise Matuka; no
brauciens ar ragaviņām –
1.vietas: Eva Melbārde, Jā
nis Gekišs, Gints Spran
cmanis, Alise Matuka; veik
lākais «Ripu piramīdā» –
1.vietas: Samanta Keiša,
Kristiāns Kalniņš, Jānis
Špats, Gita Dudele. v

Vijciemiešiem izdodas baudīt aktīvu atpūtu un ziemas priekus

Pagastos: ZVĀRTAVĀ

Pagastos: KĀRĶOS

PieminotGolgātaceļu,aicina
uztikšanosarMāruZālīti

Teksts un foto: Sandra Pilskalne

21.

martāKārķosnotikspasā
kums«Irmīlestībapārnākusimā
jās…»,kasveltītstiem,kuripirms
65gadiemuzsākatāloGolgātace
ļu. Pulksten 12.00 būs piemiņas
brīdispiePelēkāakmens,pēctam
pulksten12.30tautasnamātikša
nās ar rakstnieci un sabiedrisku
darbinieciMāruZālīti.
Tā jau ir tradīcija, ka Kārķos vien
mēr martā pulcējas represētie, skolēni
un pagasta sabiedrība, lai kopīgi da
lītos atmiņās un pieminētu tos, kuri
cieta no represijām un tika izsūtīti uz
Sibīriju. 1949.gadā no Kārķu pagasta

izsūtīja 99 cilvēkus no 33 mājām.
Šogad šis pasākums būs īpašs ar to,
ka savās atmiņās dalīsies ne tikai vietē
jie iedzīvotāji, bet arī rakstniece Māra
Zālīte, kuras radošajā darbā ir atvērta
jauna lappuse – tapis pirmais prozas
darbs «Pieci pirksti», kas ir ļoti tiešs
un skaudrs vēstījums par dzīves uz
tveri un pārdzīvoto, atgriežoties pie
cus gadus vecam bērnam no Sibīrijas.
Māra Zālīte to visu pati ir piedzīvojusi
un tas ir atstājis neizdzēšamas pēdas
viņas personības veidošanā.
Uz pasākumi gaidām ikvienu, lai at
cerētos mūsu tautas likteni, stiprinātu
garu un bagātinātu dvēseli, jo Māra Zā
līte ir cilvēks, kuram šajā tik mainīgajā
laikā tauta tic un uz viņu paļaujas. v

«Nosirdsuzsirdi...»Mierkalnā

Uzstājas Plāņu jauktais vokālais ansamblis «Liesma»
Teksts: Dagnija Pakalne, Zvār tavas
pagasta Tautas nama vadītāja
Foto: A.Pandalons

15.

Kārķos katru gadu martā iedzīvotāji pulcējas pie Pelēkā akmens,
lai pieminētu represijās cietušos.

februāra vakarā, kad
pasaule vēl ir pilna mīlestības,
mēs varējām sūtīt mīlestības pil
nus skatienus viens otram un būt
kopā Mierkalna tautas namā, lai
dāvātu viens otram mīlestību.
Mīlestību uz dziesmu, mīlestību
uz dzeju, uz deju caur smaidu.
Prieks, ka manam aicinājumam
atsaucās kaimiņi, draugi, novad
nieki, lai pabūtu kopā un kopīgi
muzicētu.
Pie mums ciemojās Ērģemes
dejotāju kolektīvi, kuri ierāva
mūs krāsainā deju virpulī. Izrā
dījās, ka viņi līdzi pat bija atve
duši «klaunu» šarmantās dāmas
un 80.to gadu stilā ietērptus
amatierteātra dejotājus. Vēl cie

mos bija Plāņu jauktais vokālais
ansamblis «Liesma», kuri dāvāja
mums savas skanīgās dziesmas.
Prieks, ka ieguvām jaunus drau
gus, ar kuriem bija iespēja sa
dziedāties pie mums Mierkalnā.
Līnijdeju kolektīva «Stand up»
meitenes no Gaujienas jau ir cie
mojušās pie mums, bet atkal bija
prieks vērot raito dejas soli, un
skaisto deju «Par Parīzi». Koncer
tā piedalījās arī Zvārtavas pagas
ta sieviešu vokālais ansamblis un
teātra kolektīvs. Paldies kolektī
vu vadītājiem, dalībniekiem par
kopā būšanu.
Paldies arī skatītājiem un līdz
jutējiem, kas dāvāja dalībniekiem
savu sirds siltumu, aplausu dās
numu un smaidu. Žēl tikai, ka
koncerta apmeklētāji nebija kup
lā skaitā un neizmantoja iespēju
redzēt tikburvīgukoncertu!v

[
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Numura raksts

Valkas novada dome turpina sveikt zelta pārus
Teksts un foto: Zane Brūvere

Z

elta pāru sveikšana nu jau iz
veidojusies par vienu no skaistāka
jām tradīcijām novadā. Arī šomē
nes Valkas novada domes priekš
sēdētājs Vents Armands Krauklis
un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Māra Zeltiņa sveica pārus, kuri ko
pā nodzīvojuši piecdesmit gadus.
Pāriem tika pasniegta atjaunotā
laulību apliecība, novada suvenīri,
ziedi un krāšņā konditorejas «Ju
mis» torte. Ceļš šoreiz aizveda uz
Kārķiem, kur tika sveikti veseli di
vi pāri. No sākuma viesojāmies
«Jaunķiguļu» mājās, kur mūs sa
gaidīja Jānis un Rita Lammasi.
«Jaunķiguļi» ir Jāņa dzimtas mā
jas, kur nu jau aizvadīta lielākā da
ļa mūža. Jānis, stāstot par savu kā
zu dienu, piemin, ka abi precēju
šies Valkas baznīcā. Toreiz gan tā
nebija pieņemts – pāri sarakstījās
dzimtsarakstu nodaļā, bet Jānis at
saka, ka tik traki neesot bijis gan.
Viņus toreiz laulājis mācītājs Prie
de. Jānis un Rita novadam ir veltī
juši savus darba gadus, apbrīno
jams ir viņu darbīgums un čaklums
– mājā un pagalmā ir nevainojama

kārtība, pat malka sakār
tota ar apbrīnojamu pre
cizitāti.
Tālāk devāmies pie
Aivara un Vallijas Ābe
lēm. Vallija stāsta, ka uz
darbu Kārķos savulaik
atvilinājis dzejnieks un
publicists Arturs Goba.
Pāris ir ļoti sabiedrisks,
un abi iepazinušies deju
kolektīvā – tā arī sadan
cojušies. Šobrīd daudz
prieka sagādā trīs bērni,
kuri nu jau izskolojušies
un dzīvi vada Rīgā. Visa
ģimene kopā labprāt ce
ļo, tas palīdz uzturēt mo
žu garu. Aivars un Vallija
bijuši vedēji deviņiem
pāriem – tāpēc jo īpašs
gandarījums ir sveikt lie
lisko pāri zelta jubilejā. Jānis un Rita Lammasi – brīnišķīgie «Jaunķiguļu» saimnieki
Pāris aktīvi seko līdzi no
tikumiem novadā, tāpēc
ja īpašu sirsnību un tikšanās bija atkal pavisam drīz.
ir patiess prieks kavēt laiku patīka
ļoti aizkustinoša. Pāris vēl aizvien
Aicinām arī jūs pieteikt savus
mās sarunās.
rūpējas par māju, iekopj dārzu, bet zelta pārus, lai mēs varētu viņus
Skaisto piektdienas vakaru no
vislielākais dzīves prieks, protams, apsveikt ar šo priecīgo notikumu!
slēdzām Ērģemē, kur sveicām Lai
ir ģimene. Katrreiz ir prieks par ko
No visas sirds novēlam mūsu zel
moni un Gaidu Sokus – pāri sveikt
pā būšanu. Šķiroties no pāra nepa ta pāriem veselību, optimismu un
bija ieradusies arī Ērģemes pagasta
meta sajūta, ka noteikti tiksimies apkārt labus, krietnus cilvēkus! v
pārstāve Gita Dance. Pāris izstaro

Sirsnīgā tikšanās ar Laimoni un Gaidu Sokiem paskrēja
kā viens mirklis

Aivaru un Valliju Ābeles ar nozīmīgo notikumu sveic
Vents Armands Krauklis un Māra Zeltiņa

JaunumiValkasnovadaliterārajāapvienībā
Teksts un foto: Zane Brūvere

V

alkas novada literārās apvienī
bas biedri plāno pieteikties Imanta
Ziedoņa fonda «Viegli» un portāla
«Delfi» izsludinātajam apbalvojumam
«Laiks Ziedonim». Apbalvojumu plā
nots pasniegt piecās nominācijās. Lite
rārā apvienība plāno pieteikties nomi
nācijā «Kedas».
Šajā nominācijā apbalvos par sa
sniegumiem lokālu teritoriju (novada,
ciema, pagasta, pilsētas ut.) izpētē,
veicinot latviskumu un iesakņotību.
Realizējot projektu «Literārās jaun
rades apzināšana, veicināšana, sagla
bāšana Valkas novadā», kuru atbalstī
ja Vidzemes kultūras programma 2013
un Valkas novada dome, 2013.gadā ti
ka izdots pirmais Valkas novada kop
krājums «Ritums». Sākās rezultatīva
sadarbība ar bibliotekāriem, kad pus
gada laikā tika pabūts visās novada

bibliotēkās, lai tiktos ar lasītājiem un
uzaicinātajiem rakstošajiem cilvē
kiem. 3.daļā tika iekļauti jaunatklātie
autori.
Visu sagatavošanas, maketēšanas
un citus darbus, kas saistīti ar grāma
tas sagatavošanu, veica literārās ap
vienības biedri paši, bez materiālās
atlīdzības, ar lielu degsmi un vēlmi
godināt ne tikai savus mūžībā aizgā
jušos novadniekus, bet arī atklāt, mu
dināt un rosināt jaunus rakstniecību
un literatūru mīlošus cilvēkus.
Taču literārās apvienības biedri kal
dina jaunus plānus – šobrīd jau ir ie
vadītas sarunas ar Latvijas Bērnu fon
du par ikgadēja literārā konkursa or
ganizēšanu bērniem. Katru mēnesi
notiek literārie lasījumi Valkas pilsē
tas kultūras namā.
Tiek domāts arī par jauna krājuma
veidošanu par saviem novada ļau
dīm. v

Valkas novada literārā apvienība, svinot gada jubileju
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Valkas novada domē

Valkas novada domes 2014.gada
27.janvāra sēdē pieņemtie lēmumi

•
pstiprināt Valkas novada
Centrālās bibliotēkas maksas pakal
pojumus.
• Atļaut pieņemt un pārdot Valkas
novadpētniecības muzejā dažāda
veida ar novada kultūrvēsturisko
mantojumu un simboliku saistītus
informatīvos materiālus un preces
(suvenīrus) ar mērķi – paplašināt
kultūras tūrisma piedāvāto pakalpo
jumu klāstu. Noteikt pārdošanā pie
ņemtajām precēm (suvenīriem) 15%
piecenojumu kā kompensāciju par
pašvaldības resursu izmantošanu.
Aprēķinot pārdošanas cenu piemē
rot pievienotās vērtības nodokļa lik
mi atbilstoši Pievienotās vērtības no
dokļa likumam.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.1 «Grozījumi Valkas novada do
mes 2011.gada 31.marta saistošajos
noteikumos Nr.13 «Kapsētu uzturē
šanas un izmantošanas noteiku
mi»».
• Apstiprināt noteikumus Nr.1
«Siltumenerģijas pakalpojumu cenas
aprēķināšanas metodika Valkas no
vada Valkas pilsētā».
• Apstiprināt noteikumus Nr.2
«Vasaras sezonā un apkures sezonā
viena kubikmetra aukstā ūdens uz
sildīšanai dzīvojamās mājas siltum
mainī patērētās siltumenerģijas mak
sas aprēķināšanas noteikumi Valkas
novada Valkas pilsētā».
• Apstiprināt noteikumus Nr.3
«Valkas novada domes īpašumā vai
valdījumā Valkas pilsētā esošās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
patērētās siltumenerģijas sadales un
maksas aprēķināšanas noteikumi».
• Apstiprināt noteikumus Nr.4
«Valkas novada, Valkas pilsētā, Rī
gas ielā 16 dzīvojamā mājā patērētās
siltumenerģijas sadales un maksas
aprēķināšanas noteikumi».

• Apstiprināt nolikumu Nr.1 «Val
kas novada domes Komisijas koku
ciršanai ārpus meža nolikums». Ap
stiprināt Komisiju koku ciršanai ār
pus meža četru locekļu sastāvā: ko
misijas priekšsēdētājs: Agris Simulis,
Valkas novada domes deputāts. Ko
misijas locekļi: Guntis Bašķis, Valkas
novada domes izpilddirektora viet
nieks – atbildīgais par Valkas pilsē
tu; Inese Vehi, Valkas novada domes
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas
nodaļas vadītāja; Ritvars Ozoliņš,
Valsts meža dienesta meža repro
duktīvā materiāla vecākais inspek
tors. Apstiprināt Valkas novada do
mes juristi Aiju Jurjāni par Komisijas
koku ciršanai ārpus meža sekretāri.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.2 «Atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi».
• Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pa
matizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdroši
nāšanas obligātajām iemaksām sa
dali Valkas novadā no 2014.gada
1.janvāra līdz 2014.gada 31.augus
tam.
• Apstiprināt stipendiju skaitu un
lielumu 2014.gadam.
• Piešķirt EUR 450,00 Murjāņu
sporta ģimnāzijai Latvijas Republi
kas jaunatnes valsts izlases kandidā
ta vieglatlētikā I.L. treniņa nometnei
2014.gada aprīļa mēnesī Portugālē,
lai sekmīgi sagatavotos 2014.gada
pavasara sezonai.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.3 «Par materiālo atbalstu Valkas
novada ģimenēm ar bērniem».
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.4 «Grozījumi Valkas novada do
mes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 «Valkas novada

pašvaldības nolikums»».
• Izdarīt Valkas novada domes
2012.gada 27.decembra nolikumā
Nr.12 «Valkas novada pašvaldības
darba samaksas un sociālo garantiju
nolikums» grozījumus.
• Apstiprināt Valkas novada do
mes administrācijas un iestāžu dar
binieku amatu sarakstus, darba algu
likmes un darba algu likmes ar sa
mazinājumu uz nenoteiktu laiku pēc
pievienotā saraksta.
• Konceptuāli atbalstīt aizņēmumu
ņemšanu: Investīcijām Valkas nova
da izglītības iestāžu infrastruktūras
un materiālās bāzes uzlabošanai; In
vestīcijām Valkas novada autonomo
funkciju veikšanai nepieciešamo
transporta līdzekļu iegādei; Investī
cijām Valkas novada ceļu, ielu atjau
nošanai; Izdevumiem Valkas novada
prioritāro investīciju projektu īsteno
šanai.
• Piešķirt no Valkas novada pašval
dības 2014.gada pamatbudžeta EUR
47 709,00 nevalstiskajām organizāci
jām un biedrībām saskaņā ar pieli
kumā pievienoto sadalījumu.
• Piešķirt Meža dienu pasākumu
norisei Valkas novadā, maksai par
atkritumu izvešanu, koku, daudzga
dīgo stādījumu atjaunošanai un pu
ķu stādu iegādei, BIO pārvietojamo
un koka tualešu iegādei, vides sakār
tošanai (Valkas pilsētas dīķa attīrīša
na, atkritumu konteineru laukuma
izbūve Kārķos, Ērģemes pagastā:
NAI aerācijas baseina remonts, slū
žu remonts Augšas dīķim, zivju ie
gāde dīķī pie atjaunotām slūžām).
Kopā visiem pasākumiem izlietot
EUR 40 380.
• Apstiprināt Valkas novada do
mes izglītības iestāžu 2013.gadā pēc
naudas plūsmas uzskaitītos izdevu
mus, viena izglītojamā izmaksas mē

nesī savstarpējiem norēķiniem atbilstoši MK 1999.gada 13.jūlija noteiku
miem Nr.250 «Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu vai sociālās aprū
pes iestāžu sniegtajiem pakalpoju
miem» bez  valsts dotācijām.
• Slēgt līgumus ar pašvaldībām par
bērnu uzturēšanos izglītības iestādēs
atbilstoši MK 1999.gada 13.jūlija no
teikumiem Nr.250 «Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie no
rēķini par izglītības iestāžu vai soci
ālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pa
kalpojumiem».
• Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA
«Valkas Namsaimnieks», kurā Val
kas novada dome pilnvaro SIA «Val
kas Namsaimnieks» saskaņā ar spē
kā esošo normatīvo aktu prasībām
veikt no likuma «Par pašvaldībām»
15.panta pirmās daļas 1.punktā no
teiktās pašvaldības autonomās fun
kcijas izrietošo pārvaldes uzdevumu
nodrošināt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus siltumapgādes jomā
– veikt siltumenerģijas pārvadi Val
kā starp Rūjienas un Raiņa ielas kat
lumājām, uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku
kompleksu un Valkas pamatskolu.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.5 «Valkas novada domes 2014.ga
da pamatbudžets»».
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.6 «Valkas novada domes 2014.ga
da speciālais budžets»».
• Apstiprināt Valkas novada do
mes Nolikumu Nr.2 «Kārķu pamat
skolas nolikums».
• Apstiprināt Valkas novada do
mes Nolikumu Nr.3 «Ozolu pamat
skolas nolikums».
Piln u Valk as novad a dom es sē
des lēm um u teks tu skat īt   http://
valk a.lv/pas vald ib a/dom es-sez umat eria li/ v

2013.gadā paveiktie darbi
Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas darbs 2013.gadā

Turpinājums no izdevuma lēnu sporta spēles, Sporta medicīnas
«Valkas Novada Vēstis» Nr.52 Valsts aģentūras pārbaudes rezultā
ti, nodaļu sacensību kalendārie plā
ni, mācību gada darba vērtējums,
porta skolas nodaļas noorgani treneru pašvērtējums, tā analīze.
zēja sacensības futbolā trīs vecuma
Latvijas Sporta Pedagoģijas stu
grupās, florbolā, vieglatlētikas divcī denti Ieva Zālīte un Pēteris Stepītis
ņā D, C, B grupai, šahā «Ziemassvēt īstenoja sporta trenera praksi kvalifi
ku circenīši» un citas sacensības.
kācijā «Sporta veida vecākais trene
Gatavojoties Latvijas Olimpiādei ris». Studenti – praktikanti veica do
marta mēnesī noorganizējām treniņ kumentu izpēti, treniņu grupu hos
nometni vieglatlētiem Limbažos, jū pitāciju, piedalījās treniņu procesā.
nija mēnesī šāvējiem, vieglatlētiem
Futbola nodaļa noorganizēja di
un badmintonistiem. Izraēlas kolēģi vas vecāku sapulces un futbola spēļu
vadīja nodarbības futbolistu organi vakaru vecākiem un bērniem.
zētajā treniņnometnē.
Veicām mācību treniņu hospitāciju
Piedalāmies novada pasākumu futbolā 16.04. – MT-1gr. ,19.11. – MT-4
tiesāšanā, «Sporta laureātā un startē gr., 20.11. – MT-1 gr., 13.12.  – SSG,  ša
jam novada rīkotajās sacensībās. hā 09.01. – MT-5 gr., vieglatlētikā 07.02
Desmit sporta skolas audzēkņi saņē – SSG 2 gr., florbolā 21.11 – MT-1 gr.
ma stipendijas par gada sasniegu
Florbola un futbola nodaļa pieda
miem sportā.
lās ESTLATRUS sporta projektā «Esi
Federāciju un citu organizāciju se labs sportā».
mināros piedalījās M.Gerke, L.Krūkli
Florbola apmācībā Valkā piedalī
ņa, V.Dudzinskis, V.Kriviņš, I.Rullis.
jās sporta skolas un Novodevjatki
Gada laikā sarīkotas trīs pedago nas audzēkņi. Futbolisti spēlēja tur
ģiskās padomes sēdes par sekojo nīrā Novodevjatkinā, Ļeņingradas
šiem jautājumiem –   audzēkņu uz apgabalā.
ņemšanu, atskaitīšanu, novada sko
Gada lielākais pasākums Latvijas

S

jaunatnes vasaras olimpiāde Vents
pilī no 13. – 16.jūnijam. Valkas nova
da komanda 13 jauniešu sastāvā pie
dalījās badmintona, ložu šaušanas
un vieglatlētikas sacensībās. Vieglat
lētikā Georgs Karlauskis 100 m dis
tancē ieguva bronzas medaļu. Artūrs
Meirēns izcīnīja 4.vietu.
Šaušanā Madara Lārmane izcīnīja
tiesības startēt finālā, iegūstot 6.vie
tu un sašaujot I sporta klases rezultā
tu. Badmintonā dubultspēlēs Karīna
Viskuba un Līva Skrastiņa palika
5.vietā. Individuāli no mūsējiem labi
nostartēja Jēkabs Jaunslavietis dalot
13. – 16.vietu.
Sporta skola sarīkoja skolēnu
sporta spēļu sacensības vairākās ve
cuma grupās sekojošos sporta vei

dos: rudens krosā, florbolā, «Tautas
bumbā», netradicionālās stafetēs,
starpnovadu skolu sacensības viegl
atlētikā «Ziemeļu stīga» 6 – 12.klašu
grupā un vieglatlētikā 1. – 5.klašu
grupā, rudens sporta spēles lauku
skolu komandām, iekļaujot sekojo
šus sporta veidus – basketbola soda
metienus, florbola soda metienus,
šautriņu mešanu, riņķu pārcelšana
uz laiku, novusa elementus, dam
breti, galda tenisu, futbolu.
Kārķu pamatskolā piedalījāmies
Olimpisko dienas organizēšanā un
tiesāšanā.
Interešu izglītības vispusīgās sa
gatavotības grupas  darbojas Ozolu,
Vijciema un Kārķu pamatskolā. v

Valkas novada BJSS 2013.gadā realizēja piecas profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmas ar audzēkņu skaitu:
Programma
Florbols
Futbols
Šahs
Vieglatlētika
Šaušana
Kopā

Audzēkņu skaits
42
66
34
63
9
214

[
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Valkas novada domē

S A I S T O Š I E    N O T E I K U M I

2014.gada 27.janvārī

Valkā

                       Nr.3

APS TIPR IN ĀT I ar Valk as novad a dom es
2014.gad a 27.janv ār a sēd es lēm um u (prot ok ols Nr.1,18.§)

Par mat er iā lo atb als tu Valk as novad a ģim en ēm ar bērn iem

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu

1. Noteikumos lietotie termini:
1.1. Aizbildnis – persona, kas iecelta
vai apstiprināta Civillikumā noteik
tajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tie
sību un interešu aizsardzību.
1.2. Daudzbērnu ģimene – ģimene,
kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus
līdz 21 gada vecumam, tai skaitā,
audžuģimenē ievietotus un aizbil
dnībā esošus bērnus, ja bērns, sasnie
dzot pilngadību pēc vispārējās pa
matizglītības iegūšanas turpina mā
cības vispārējās vidējās vai profesi
onālās izglītības iestādē, kā arī studē
augstskolā vai koledžā un nestrādā
algotu darbu.
1.3. Ģimene – laulātie vai personas,
kurām ir kopēji izdevumi par uzturu
un kuras mitinās vienā mājoklī.
1.4. Materiālais atbalsts – pašvaldī
bas sniegtais atbalsts ģimenei pabal
stu vai atvieglojumu veidā.

8. Pieprasītājs iesniegumu paraksta
visu ģimenes pilngadīgo locekļu vār
dā.

Saistošo noteikumu Nr.3
«Par materiālo atbalstu atsevišķām iedzīvotāju grupām
Valkas novadā» paskaidrojuma raksts

9. Iesniedzot Dienestā iesniegumu,
pieprasītājs un visi pilngadīgie ģime
nes locekļi dod Dienestam atļauju ie
gūt un izmantot pašvaldības un valsts
datu reģistros pieejamo informāciju
par visiem ģimenes locekļiem, kas ne
pieciešama lēmuma pieņemšanai par
materiālā atbalsta piešķiršanu vai at
teikumu piešķirt materiālo atbalstu,
un veikt datu apstrādi.

Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta nepieciešaSaistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz li
mības pamatojums
kuma «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu, kā arī
saskaņā ar Rīcības plāna pamatnostādņu «Ģimenes
valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam»
3.2.12.1. uzdevumu.
2. Īss projekta satura
Saistošie noteikumi nosaka netestētā materiālā at
izklāsts
balsta veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību
daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās bērni ir
aizbildnībā.
3. Informācija par plāTiek prognozēts, ka papildus būs nepieciešami
noto projekta ietekmi EUR 7114. Minētā summa 2014.gada budžetā ir ieuz pašvaldības budže- plānota.
tu
4. Informācija par plāNav attiecināms.
noto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par adJaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciministratīvajām proce- ju funkcijas netiks paplašinātas. Nedaudz palielinādūrām
sies esošo darbinieku noslogojums.
Saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā «Val
kas Novada Vēstis» un Valkas novada mājas lapā
www.valka.lv.
6. Informācija par konIr notikušas sarunas ar daudzbērnu ģimenēm un
sultācijām ar privāt- ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā paņemtus bērpersonām
nus, lai apzinātu materiālo nodrošinājumu un problēmas audzinot un aprūpējot vairākus bērnus.

10. Lēmumu par materiālā atbalsta
piešķiršanu vai par atteikumu pie
šķirt materiālo atbalstu Dienests pie
ņem desmit dienu laikā no iesniegu
ma un visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas.

11. Tiesības saņemt noteikumu 12. un
17.punktā minēto materiālo atbalstu ir
2. Saistošie noteikumi nosaka materi daudzbērnu ģimenēm un audžuvecā
ālā atbalsta, kas saistīti ar pašvaldības kiem, kuri nesaņem pašvaldības pa
iedzīvotāju, sociālo grupu interesēs balstu trūcīgām ģimenēm.
brīvprātīgi īstenotajām iniciatīvām, 12. Atbalsts maksai par bērna ēdinā
bez ģimenes ienākumu un materiālā šanu izglītības iestādē ģimenēm, ku
stāvokļa izvērtēšanas, veidus, apmē ru bērni:
rus, piešķiršanas un izmaksas kārtību 12.1. apmeklē Valkas novada pirms
Valkas novadā.
skolas izglītības iestādes;
12.2. mācās Valkas novada vispārējās
3. Tiesības uz materiālo atbalstu ir:
izglītības iestādēs;
3.1. daudzbērnu ģimenēm;
12.3. mācās profesionālās izglītības
3.2. aizbildņiem.
iestādes dienas nodaļā.
4. Tiesības saņemt materiālo atbalstu
ir ģimenei, kurā vismaz viena no vecā 13. Saistošo noteikumu 12.punktā mi
kiem (aizbildņa) un bērnu pamata dzī nēto atbalstu piešķir ar nākamo mācī
vesvieta deklarēta Valkas novadā un bu dienu pēc lēmuma pieņemšanas
kuri arī faktiski dzīvo Valkas novada līdz mācību gada beigām.
pašvaldībā.
14. Saistošo noteikumu 12.1. un
5. Materiālo atbalstu sniedz Valkas 12.2.punktā minētā atbalsta apmērs ir
novada pašvaldības budžetā paredzē pakalpojumu sniedzēja vai pašvaldības
noteiktā maksa par bērnu ēdināšanu.
to finanšu līdzekļu ietvaros.
6. Materiālā atbalsta saņemšanai pie
prasītājs, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, iesniedz Valkas novada
Sociālajā dienestā (turpmāk – Die
nests) rakstisku iesniegumu, kā arī ie
sniedz vai uzrāda citus attiecīgā mate
riālā atbalsta saņemšanai nepiecieša
mos dokumentus.
7. Lai saņemtu atbalstu ģimene, kurai
bērns ir aizbildnībā un aizbildnību ir
dibinājusi citas pašvaldības bāriņtiesa,
pieprasītājs papildus iesniegumam ie
sniedz lēmuma par ārpusģimenes ap
rūpi kopiju.

menēm, kuru bērni ir Valkas novada nai tiek pieprasīts pirmajā mācību
vispārizglītojošo skolu 1. – 12.klases semestrī, to piešķir uz laiku līdz
izglītojamie, ir EUR 15.
31.decembrim.
18. Saistošo noteikumu 17.punktā mi 23. Ja atbalsts mācību maksas segšanai
nēto atbalstu var pieprasīt no 1.jūlija tiek pieprasīts otrajā mācību semestrī,
līdz 31.oktobrim.
to piešķir uz laiku līdz 30.maijam.

19. Atbalsts mācību maksas segšanai
Valkas Mākslas skolā un Jāņa Cimzes
Valkas mūzikas skolā ģimenēm, kuru
15. Ēdināšanas atbalstu izglītības ie bērni ir sekmīgi un kuriem nav neat
stādē ieskaita tā pakalpojuma sniedzē taisnotu skolas kavējumu.
ja kontā, ar kuru pašvaldībai ir no 20. Saistošo noteikumu 19.punktā mi
slēgts līgums par bērnu ēdināšanu.
nētā atbalsta apmērs ir pašvaldības
16. Ja pašvaldībai nav noslēgts līgums noteiktā maksa par vienu izglītojamo
ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzē Valkas Mākslas skolā un Jāņa Cimzes
ju, saistošo noteikumu 12.3.punktā Valkas mūzikas skolā.
minētais atbalsts vienu reizi mēnesī 21. Atbalsts mācību maksas segšanai
tiek ieskaitīts tā bērna kontā, kuram tiek piešķirts ar mēnesi, kad tiek sa
piešķirts ēdināšanas atbalsts. Atbalstu ņemts iesniegums un izglītības iestā
aprēķina – mācību dienu skaitu reizi des apstiprinājums, ka bērns ir sek
not ar EUR 1,57.
mīgs un viņam nav neattaisnotu sko
17. Vienreizējs atbalsts uzsākot mācī las kavējumu.
bu gadu skolas piederumu iegādei, ģi 22. Ja atbalsts mācību maksas segša

24. Katra semestra beigās Valkas Māk
slas skola un Jāņa Cimzes Valkas mū
zikas skola sniedz ziņas Dienestam
par to, vai atbalsta saņēmēji turpina
mācīties, ir sekmīgi un viņiem nav ne
attaisnotu skolas kavējumu.
25. Sociālā dienesta lēmumu var ap
strīdēt Valkas novada domē.
26. Valkas novada domes lēmumu var
pārsūdzēt administratīvajā rajona tie
sā Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
27. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to pilna teksta
publicēšanas laikrakstā «Valkas Nova
da Vēstis».
Valkas novada domes
priekšsēdētājs V.A.Krauklis

Eiropas Savienība finansē

Īstenos projektu «Bērnu rotaļu
laukuma ierīkošana Valkas pilsētā»
Ar Eiropas Savienības Eiro

pas Lauksaimniecības fonda lau
ku attīstībai (ELFLA) Lauku attīs
tības programmas pasākuma
«Lauku ekonomikas dažādošana

un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īsteno
šanas teritorijā» atbalstu, no 2013.
gada 18.jūnija līdz 2014.gada 31.
augustam tiks īstenots projekts
«Bērnu rotaļu laukuma ierīkoša

na Valkas pilsētā».
Projekta mērķis ir, pilnveidojot
brīvā laika pavadīšanas iespējas
vietējiem iedzīvotājiem, ierīkot
komfortablu, drošu, atraktīvu un
ergonomisku bērnu rotaļu lauku

mu Valkā, Ausekļa ielā 44. Projek
ta kopējās izmaksas ir 66 258,35
EUR.
Līg um i par darb u veikš an u ir
nos lēgt i ar SIA «Ceļ in ieks
2010». v
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2013.gadā paveiktie darbi

Izglītības darba pārskats

Jau tradicionāli augustā notika
Turpinājums no izdevuma
no
vada pedagogu konference.
«Valkas Novada Vēstis» Nr.52
Iepriekšējā mācību gadā 13 peda
gogiem novērtēšanās procesā pie
šķirta 3.kvalitātes pakāpe. Šajā mācī
Izglītības iestādes
bu gadā kvalitātes pakāpes noteikša
un izglītojamie
nai sevi pieteikuši 18 pedagogi – divi
Valkas novadā darbojas sešas vis uz 5.kvalitātes pakāpi, septiņi uz 4.
pārizglītojošās skolas – Ērģemes, kvalitātes pakāpi, bet deviņi uz 3.
Kārķu, Ozolu, Vijciema un Valkas kvalitātes pakāpi.
pamatskola un Valkas ģimnāzija.
2013./2014.mācību gadā izglītības ie
Mācību priekšmetu
stādēs ir 839 skolēni un 360 pirms
olimpiādes un konkursi
skolas bērni. Skolas gaitas uzsāka 70
pirmklasnieki, savukārt 9.klasi gata
2012./2013.mācību gadā Valsts iz
vojas beigt 69 skolēni. 10.klasē mācī glītības satura centrs deva skolēniem
bas uzsāka 61 izglītojamais, tajā skai iespēju piedalīties 11 starpnovadu lī
tā Valkas ģimnāzijas vakara (maiņu) meņa olimpiādēs dažādos mācību
izglītības programmā mācās 18 priekšmetos. Metodisko apvienību
audzēkņi, kuri vienlaicīgi apgūst vadītāji sadarbībā ar Izglītības pār
galdnieka – namdara profesiju Val valdi vēl organizēja papildus olimpi
gas profesionālās izglītības centrā. ādes, erudīcijas konkursus, pēcpus
12.klasi gatavojas beigt 47 skolēni.
dienas, pētniecisko darbu skates.
Visas pagastu pamatskolas īsteno Kopumā olimpiādēs piedalījās ap
pirmsskolas izglītības programmu, to mēram 348 skolēni, no tiem 48 Stren
apgūst 83 izglītojamie. Valkas pirms ču novada bērni. Vislabāk apmeklētā
skolas izglītības iestādi «Pasaciņa» olimpiāde bija vizuālajā mākslā – 41
apmeklē 185 bērni, speciālo pirms dalībnieks. Visvairāk dalībnieku ša
skolas izglītības iestādi «Pumpuriņš» jās ārpusstundu mācību darba akti
– 59 audzēkņi. Bērnu un jauniešu cen vitātēs bija no Ērģemes un Kārķu pa
tra «Mice» pirmsskolas grupā «Rūķu matskolām un Valkas ģimnāzijas.
skola» darbojas 15 bērni. Valkas Ev.
Trīs mācību priekšmetu olimpi
Lut. draudzes pirmsskolas izglītības ādes notika tiešsaistes režīmā – fizi
iestādi «Gaismiņa» apmeklē 23 ka, informātika un pirmo reizi arī
audzēkņi.
bioloģija.
No 2013.gada 1.septembra Bērnu
Mūsu novada skolēni tika uzaici
un jauniešu centra «Mice» dažādos nāti un piedalījās četrās valsts olim
interešu izglītības pulciņos darbojas piādēs (bioloģija, informātika, latvie
539 izglītojamie. Pulciņu nodarbības šu valoda un literatūra, matemātika).
bērni apmeklē gan Valkā, gan visās Labākie rezultāti Valkas ģimnāzijas
novada vispārizglītojošajās skolās.
skolniecei Elīzai Skutānei (3.vieta
Bērnu – jaunatnes sporta skola valsts matemātikas olimpiādē).
turpina īstenot profesionālās ievir
Valkas novada skolēni piedalījās
zes izglītības programmas vieglatlē arī reģionālajās olimpiādēs angļu va
tikā, futbolā, šahā, florbolā. Uzsākta lodā, 3.klašu latviešu valodā un ma
interešu izglītības programmas īste temātikā un ģeogrāfijā. Labāk veicās
nošana futbolā pirmsskolas un sā Valkas pamatskolas skolēniem Alek
kumskolas bērniem. Skolā ir 248 sim Buiko (1.vieta matemātikas olim
audzēkņi. Turpina darboties 2 gru piādē), Rūtai Ievai Jākobsonei (3.vie
pas futbolā, kurā iestājušies Ērģemes ta latviešu valodas olimpiādē), Mār
pamatskolas zēni un meitenes, vis tiņam Červidam (Atzinība latviešu
pārējās fiziskās sagatavotības grupa valodas olimpiādē) un Valkas ģim
Vijciema pamatskolā. No jauna šāda nāzijas skolēniem Elizabetei Ivanei
grupa atvērta Kārķu pamatskolā.
(3.vieta angļu valodas olimpiādē),
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola īs Raivim Putniņam (Atzinība angļu
teno 13 licencētas profesionālās ie valodas olimpiādē).
virzes izglītības programmas, skolā
ir 101 audzēknis. Daļa programmu
Pasākumi skolēniem
tiek īstenotas arī Kārķu pamatskolā.
un skolotājiem
Valkas Mākslas skolā mācās 251
audzēknis. Šo pilsētas jauno māksli
Februārī Izglītības pārvalde orga
nieku izglītības iestādi apmeklē arī nizēja Karjeras dienu novada 9.klašu
bērni un jaunieši no Valgas, mācības skolēniem. Šajā dienā izglītojamie ti
notiek arī igauņu valodā. Skola īste ka informēti par turpmākās izglītī
no vizuāli plastiskās mākslas prog bas vai profesijas ieguves iespējām
rammu.
pēc pamatskolas beigšanas, uzklau
sīja Valkas ģimnāzijas absolventu –
Metodiskais darbs un
koledžu audzēkņu un augstskolu
pedagogu novērtēšana
studentu atziņas par skolā iegūto zi
Augustā skolu direktori piedalī nāšanu svarīgumu un dzīvi un mācī
jās Izglītības un zinātnes ministrijas bu procesu viņu izvēlētajās izglītības
iestādēs. Jaunieši uzzināja par profe
organizētajā konferencē Rīgā.
2013.gada jūlijā noorganizēti 24 sijām, kuras var apgūt Latvijas lauk
stundu kursi pedagogiem «Pedago saimniecības universitātē, Rīgas teh
ģiskā procesa organizācija klasē, ku niskajā universitātē, Vidzemes augst
rā iekļauti skolēni ar speciālām vaja skolā, Alberta koledžā, Policijas ko
dzībām». Tajos piedalījās 35 skolotā ledžā. Devītklasnieki iepazinās ar
Valkas ģimnāziju un Valgas profesi
ji.
Oktobra mēnesī Izglītības pārval onālās izglītības centru, viesojās No
de sadarbībā ar citiem speciālistiem darbinātības valsts aģentūras Valkas
organizēja kursus klašu audzinātā nodaļa, tikās ar karjeras konsultanti.
Aprīlī tika noorganizēta pēcpus
jiem un kultūras darbiniekiem «Sce
nārijs – sarīkojuma literārais un dra diena novada/starpnovadu mācību
priekšmetu olimpiāžu dalībniekiem
maturģijas pamats».

un viņu skolotājiem. Skolēni saņēma
Diplomus un balvas, skolotāji – Pa
teicības. Visiem dalībniekiem muzi
cēja grupa «Okey» no Smiltenes ģim
nāzijas.
Jūnijā, pilsētas svētku ietvaros,
notika mācību gada noslēguma pa
sākums. Tajā tradicionāli tika aicinā
ti piedalīties visi novada pedagogi
un skolēni, kuri ar teicamām sek
mēm pabeidza mācību gadu un bija
ieguvuši godalgotas vietas valsts un
reģionālā līmeņa mācību priekšmetu
olimpiādēs un konkursos. Skolēni
saņēma stipendijas un Pateicības,
skolotāji – novada domes Pateicības,
balvas, Izglītības pārvaldes Atzinī
bas rakstus un Pateicības.
Novembra mēnesī Izglītības pār
valde organizēja gadskārtējo peda
goģiskā darba jubilāru godināšanas
pasākumu Valkas novadpētniecības
muzeja Cimzes klasē, bet decembra
mēnesī Bērnu un jauniešu centrā
«Mice» uz Ziemassvētku eglīti tika
aicināti visi no darba aizgājušie pen
sionētie izglītības darbinieki.

Organizatoriskais darbs
Izglītības pārvalde atbild par mā

cību gada noslēguma valsts pārbau
des darbu sesijas organizēšanu no
vada izglītības iestādēs. 2012./2013.
mācību gadā:
• Organizēts darbs ar   elektronis
kās pieteikšanās sistēmu VPIS no
janvāra līdz maijam, e-piegādes sis
tēmu;
• Organizēta tiešsaistes informāti
kas eksāmena aprobācijas norise
Valkas ģimnāzijā;
• Sadarbībā ar izglītības iestāžu ad
ministrāciju, metodisko apvienību
vadītājiem un pedagogiem organi
zēts centralizēto eksāmenu procesa
nodrošinājums ar novērotājiem un
mutvārdu daļas vērtētājiem;
• Nodrošināta valsts pārbaudes
darbu materiālu paku saņemšana
un sadale;
• Pārraudzīta necentralizēto pārbaudes darbu norise, kopsavilkuma
tabulu aizpildīšana un iesniegšana
Valsts izglītības un satura centrā;

2013. gada tika organizētas 7 pe
dagoģiski medicīniskās komisijas
sēdes. Izsniegti 37 atzinumi par iz
glītojamajam piemērotāko izglītības
programmu.
2012./2013. mācību gada noslēgu
mā organizētas trīs Valkas novada
izglītojamo atbrīvošanas no valsts
pārbaudes darbiem komisijas sēdes.
Saņemti 5 iesniegumi, atbrīvoti 4 iz
glītojamie.
Augusta mēnesī Izglītības pārval
de organizēja Dāvanu karšu izsnieg
šanu novada 1.klašu skolēniem, uz
sākot mācības skolā.
Veikta metodisko materiālu un
dažādu dāvinājumu sadale novada
izglītības iestādēm.

Projektu darbs

2013.gadā visas Valkas novada
lauku skolas īstenoja SFL atbalstītu
projektu «Mācāmies, strādājam un
kopā dzīvojam». Projekta īstenoša
nu koordinēja Attīstības un plāno
šanas nodaļa, bet programmu īste
nošanas un pedagogu tālākizglītī
bas procesu organizēja Izglītības
pārvalde.
Kopā ar Valkas ģimnāziju tika sa
gatavots projekts sporta materiālās
bāzes atjaunošanai un papildināša
nai un guva atbalstu Izglītības un
zinātnes ministrijas izsludinātajā
konkursā.
Tika sniegts atbalsts Ērģemes pa
matskolai projekta «Vecāku skoli
ņa» saturiskajā sagatavošanā ie
sniegšanai Sorosa fonda – Latvija.
Gatavojoties Jāņa Cimzes 200 ga
du jubilejai, 2013.gadā sadarbībā
kultūras darba organizatori, Valkas
novadpētniecības muzeja speciālis
ti, BJC «Mice» pedagogiem organi
zētas tikšanās ar Valsts izglītības un
satura centra speciālistiem, Latvijas
universitātes Pedagoģijas, psiholo
ģijas un mākslas fakultātes profeso
riem, Latviešu Biedrības nama ad
ministrāciju un Jāni Erenštreitu. Sa
gatavotas informācijas un nolikumi
publicēšanai laikrakstā «Izglītība
un Kultūra», kā arī VISC informatī
vajā bāzē. v

Atskats uz 2013.gadā paveikto Valkas pamatskolā

G

alvenais pasākums bija skolas 10 gadu jubileja. Gatavojot šo pasā
kumu, skolēni un skolotāji čakli strādāja visa gada garumā. Projekta die
nās apkopoja materiālus par iepriekšējiem mācību gadiem, veidoja in
stalācijas, skolas noformējumu, ielūgumus, koncertu un aicināja viesus.
Aktīvi piedalījāmies valsts un novada organizētajās sacensībās, kur
sasniedzām augstus rezultātus. Paldies sporta skolotājam Gintam Šve
cam.
Kārtējo reizi ieguvām titulu «Sporta laureāts 2013.»
Projekta konkursa rezultātā tika iegādāts slēpošanas inventārs.
Liels prieks par 93 mūsu skolas skolēniem, kuri 2012./2013.m.g. bei
dza ar izcilām un ļoti labām sekmēm.
Lepojamies ar 3.klašu skolniekiem – Aleksi Buiko, Rūtu Ievu Jākobso
ni un Mārtiņu Červidu – par izciliem sasniegumiem Vidzemes reģiona
olimpiādē. Paldies arī viņu skolotājai Rutai Žubulei.
Papildus mācībām, skolēni veica pētnieciskos darbus, 4.klašu pieci
skolēni aizstāvēja savus darbus Vidzemes reģiona mērogā. Paldies sko
lotājām: Gaļinai Švabei un Magdalēnai Kalniņai.
Savukārt matemātiķi ieguva atzinību «LU Jauno matemātiķu konkur
sā», kā arī sekmīgi pārstāvēja mūsu skolu novada olimpiādēs. Paldies
skolotājām: Annai Meļķei, Inetai Šmitei un Ilonai Voroņenko.
Starpnovadu latviešu valodas un literatūras konkursā labus rezultā
tus uzrādīja trīs skolēni, mājturības olimpiādē viens skolēns. Paldies
skolotājām Aigai Dālbergai, Inesei Varesai, Raineldai Popdjakunikai un
Diānai Kuplai par ieguldīto darbu. v

[
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Dažādi

Valstsatbalstaprogrammuﬁnansējumsuzņēmējiem–
attīstībasﬁnanšuinstitūcijāALTUM
Teksts: Olita Untāla, Valmieras
ﬁliāles vadītāja

H

ipotēku banka no 2014.gada
1.janvāra strādā ar jaunu nosauku
mu – valstsakcijusabiedrība«Lat
vijas Attīstības ﬁnanšu institūcija
Altum»(saīsināti – ALTUM).
Ar jauno nosaukumu ALTUM tur
pina īstenot valsts atbalsta program
mas, un sniedz valsts atbalsta finan
sējumu Latvijai nozīmīgām jomām,
tai skaitā biznesa uzsākšanai un pa
plašināšanai, mazo un vidējo uzņē
mumu atīstībai, lauksaimnieku at
balstam.
2014.gadā kopumā sešās dažādās
valsts atbalsta programmās uzņēmē
jiem pieejami aptuveni 70 miljoni
eiro. Tāpat kā līdz šim, mazāki un
lielāki aizdevumi pieejami plašam
uzņēmēju lokam.
Jaunajiem uzņēmējiem paredzēta
Startaprogramma, kuru līdzfinansē
Eiropas Sociālais fonds. Tā piedāvā
gan aizdevumu ar atvieglotiem no

sacījumiem, gan bezmaksas konsul
tācijas biznesa plāna sagatavošanai,
kā arī mācības uzņēmējdarbībai ne
pieciešamo zināšanu iegūšanai.
Starta programmā paredzēta arī
aizdevuma procentu subsīdija 70%
un 80% apmērā, kas palīdz aizdevu
ma procentu maksājumu segšanā.
Tas nozīmē, ka biznesa uzsācējiem,
kas savas idejas īstenošanai finansē
jumu aizņemsies ALTUM Starta
programmā, atkarībā no uzņēmuma
darbības ilguma, tiks segti 80% vai
70% no kopējās aizdevuma procen
tos maksājamās summas. Uzņēmē
jam pašam būs jāmaksā tikai 20% vai
30% no šīs summas.
Starta programmas ietvaros tiek
atbalstīti projekti līdz 85,4 tūksto
šiem eiro (60 tūkstoši latu) ar klienta
līdzdalību vismaz 10% apmērā.
Klienta līdzdalība nav nepieciešama,
ja aizdevuma summa nepārsniedz
7114 eiro (5000 latu).
Tāpat piedāvājam mikrokreditē
šanasprogrammu, kas ir ļoti popu
lāra un tajā var vienkāršākā veidā

Medicīniskākomisijamartā
Teksts: Vidzemes slimnīcas sabiedrisko
attiecību speciāliste Benita Brila

M

edicīniskās komisijas
speciālisti poliklīnikā Valkā
strādās 7.martā. Būs pie
ejams ķirurgs, neirologs, of
talmologs, otolaringologs,
narkologs un arodslimību
ārsts. Varēs veikt elektrokar

saņemt aizdevumu līdz 14,2 tūksto
šiem (10 tūkstošiem latu).
Lielāki aizdevumi ir pieejami
MVUizaugsmesaizdevumuun Ko
mersantukonkurētspējasuzlaboša
nas valsts atbalsta programmās.
MVU izaugsmes aizdevumu prog
rammā var saņemt aizdevumu in
vestīcijām un apgrozāmajiem līdzek
ļiem līdz 426 tūkstošiem eiro (300
tūkstoši latu) vienam komersantam
vai 3,1 miljonam eiro (2 miljoni latu)
lauksaimnieciskās produkcijas ražo
tājiem. Programmas aizdevumi ir
pieejami arī pakalpojumu nozarēs
strādājošajiem mikro un mazajiem
komersantiem, ja aizdevumu kopējā
summa vienam komersantam šīs
programmas ietvaros nepārsniegs
42,7 tūkstošus eiro (30 tūkstoši latu).
Komersantu konkurētspējas uzla
bošanās programmā apgrozāmo lī
dzekļu un investīciju aizdevumu
summa ir līdz 2,1 miljonam eiro (1,5
miljoni latu) vienam vai savstarpēji
saistītiem uzņēmumiem.
Speciālas programmas ir arī lauk

diogrammas un rentgena iz
meklējumus, kā arī nodot
analīzes. Jaunums klientu ēr
tībām – komisijas laikā būs ie
spējams izdarīt arī audiomet
rijas un spirogrāfijas izmeklē
jumus.
Pieteikšanās uz komisiju
poliklīnikas reģistratūrā Val
kā, tālr. 64722307. v

saimnieku vajadzībām – apgrozāmo
līdzekļuaizdevumuprogramma, kā
arī ALTUM piedalās arī lauksaim
niecības zemes iegādes program
mas īstenošanā – pieņemam aizde
vuma pieteikumus un izvērtējam,
tos, savukārt lēmumu par aizdevu
ma piešķiršanu pieņem Lauku Atīs
tības fonds.
Iepriekšējos gados dažādām uz
ņēmēju vajadzībām Hipotēku banka
piešķīrusi vairāk nekā 288 miljonus
latu (409 miljonus eiro), atbalstīti
vairāk kā 4500 Latvijas uzņēmēju
projekti, saglabātas esošās un radītas
tūkstošiem jaunu darbavietu. Sākot
ar 2014.gadu, iesākto turpina AL
TUM! Informācija par ALTUM pie
dāvātajām valsts atbalsta program
mām uzņēmējiem pieejama mūsu
mājas lapā www.altum.lv un devi
ņās filiālēs, tostarp Valmierā, Rīgas
ielā 9 un Atīstības programmu kon
sultāciju centros visā Latvijā. Tuvā
kie konsultāciju centri atrodas Lim
bažos, Cēsīs un Smiltenē. v

InventarizācijaValkasbibliotēkā

Valkas novada Centrālā bibliotēka informē, ka, pamatojo
ties uz LR MK noteikumiem Nr. 317, laikā no 24.marta līdz
6.aprīlim bibliotēkā tiks veikta krājuma inventarizācija. Šajā
laikā bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta. Atvērta būs tikai
jaunākās periodikas lasītava, kā arī nepieciešamības gadīju
mā nodrošināsim pieeju internetam. Atvainojamies apmek
lētājiem par sagādātajām neērtībām.
Valkas bibliotēkas direktore
GintaDubrovska

Mājsaimniecībassāksaņemtelektrībastirguspiedāvājumus

mērotāko mobilo sakaru
operatoru un tarifu plānu,
jūs varat izvēlēties elektro
enerģijas piedāvājumu. Tur
klāt elektroenerģijas piegā
des ceļš līdz klientiem ne
mainās – jauni vadi un kabeļi
nav jāvelk, skaitītāji nav jā
maina, jaunas kontaktligzdas
zmaiņas Elektroenerģi mājokļos arī nav jāierīko.»
jas tirgus likumā paredz, ka Kasjādaraiedzīvotājiem
iedzīvotāji turpmāk varēs iz
Šobrīd iedzīvotājiem ir jā
vēlēties starp dažādiem elek gaida tirgotāju piedāvājumi.
troenerģijas tarifu plāniem Katrs tirgotājs informēšanas
vai pat pakalpojumu kom kampaņu, visticamāk, uz
plektiem. Citiem vārdiem sa sāks savā laikā, līdz ar to ie
kot, iedzīvotājiem būs izvē spējams, ka pirmos piedāvā
les brīvība pašiem noteikt jumus saņemsiet tuvāko ne
piemērotāko elektroenerģi dēļu laikā. Lai no 1.aprīļa
jas piedāvājumu!
jums būtu pieejams labākais
Likumdevējs ir paredzējis, tarifu plāns, tirgotāja piedā
ka elektroenerģiju mājsaim vājums ir jāizvēlas līdz šī ga
niecībām varēs tirgot vairāki da 15.martam. Šādu izvēli
uzņēmumi. Līdz tirgus at var veikt katra Latvijas māj
vēršanai 1.aprīlī ir sagai saimniecība. Ja nepaspēsiet
dāms, ka tirgotāji sagatavos izvēlēties vai vēl neesat ga
elektroenerģijas piedāvāju tavs izdarīt izvēli par sev
mus un pakāpeniski ar tiem piemērotāko elektroenerģi
iepazīstinās iedzīvotājus.
jas piedāvājumu, neuztrau
«Iedzīvotāji ir pieraduši, cieties – elektrība tiks piegā
ka elektroenerģiju mājsaim dāta, bet to iegādāsieties par
niecībām tirgo tikai «Latven universālā pakalpojuma ce
ergo». Tomēr situācija jau ir nu līdz brīdim, kad būsiet iz
mainījusies,» uzsver Ilvars darījis izvēli kādā no turp
Pētersons, A/S «Sadales tīkls» mākajiem mēnešiem. Tāpēc
valdes loceklis. «Līdzīgi, kā, rūpīgi izsveriet, kurš no tir
saglabājot tālruņa numuru, gū pieejamajiem elektroener
līdz šim izvēlējāties sev pie ģijas piedāvājumiem ir jums

I

izdevīgākais. Lai jaunais pie
dāvājums stātos spēkā no
mēneša sākuma, sava izvēle
ir jāpaziņo tirgotājam līdz ie
priekšējā mēneša 15.datu
mam.

Kuriuzņēmumitirgo
elektroenerģiju?
Šobrīd savus piedāvāju
mus ir paziņojuši divi uzņē
mumi: A/S «Latvenergo» un
SIA «Baltcom TV». Informā
ciju par visiem tirgotājiem

mājsaimniecībām var iegūt
www.sa da les tikls.lv, zva
not pa tāl ru ni 8020 0403,
kā arī rak stot uz epas tu:
st@sa da les tikls.lv.

Izvērtējietnosacījumus
«Kad saņemsiet piedāvā
jumus, pievērsiet uzmanību,
kādus nosacījumus un norē
ķinu iespējas piedāvā katrs
tirgotājs. Tirgotāji savā star
pā konkurēs ar klientu ap
kalpošanu, tādēļ izvērtējiet,

kā tie palīdz izvēlēties labā
ko piedāvājumu, kā atbild
un risina jūsu jautājumus.
Visi elektroenerģijas tirgotāji
izmantos valstī esošo elek
trotīklu, kura uzturēšanu un
atīstīšanu veic A/S «Sadales
tīkls», kas arī turpmāk no
drošinās skaitītāju apkalpo
šanu, kontroli, jaunu pieslē
gumu ierīkošanu, remont
darbus, bojājumu novērša
nu,» skaidro I.Pētersons. v

Gaidiettirgotājupiedāvājumus!

Šobrīdelektroenerģijumājsaimniecībāmtirgodiviuzņēmumi,kasirsagatavojušipiedāvājumusunartiempakāpeniskiiepazīstinaiedzīvotājus.
Visutirgotājusarakstsunkontaktinformācijapieejama:www.sadalestikls.lv,rakstotuz
e-pastu:st@sadalestikls.lvvaizvanotpatālruni80200403.
Elektrībatikspiegādātavisiem–arītad,janebūsietizdarījisizvēlilīdz15.martam.
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Sportā

LielākiedarbiOzolu
pamatskolā2013.gadā

Pagājušais gads skolā padarīto
darbu ziņā ir bijis ražens – tā uzskata

gan skolotāji, gan bērni. Viens no vē
rienīgākajiem darbiem bija iesaistī
šanās Sorosa fonda projekta «Pār
maiņu iespēju skola» 2.kārtā «Mācā
mies, strādājam, dzīvojam kopā»,
kur gan pieaugušajiem, gan bērniem
bija iespēja apgūt dažadās prasmes
– pērļošanu, zīda apgleznošanu, ēst
gatavošanu, dekoru veidošanu, pī
šanu u.c., kā arī iesaistīties gadskār
tu svētku – Mārtiņu, Ziemassvētku,
Jurģu, Meteņu, Lieldienu. Miķeļu –
svinēšanā. Arī šogad šīs tradīcijas
turpināsies. Par projekta finansēju
mu skolā tika iegādāta koka virpa,
fotoaparāts, virtuves kombains un
zāles pļāvējs.
Skolā divas reizes tika organizēti
datorkursi bezdarbniekiem. Kursu
laikā tika apmācīti 16 pieaugušie.
Skolēniem tika organizētas eks
kursijas uz zinātnes centru «ZINO»
Cēsīs, uz izrādi «Vējš vītolos» Val
mieras teātrī, uz Likteņdārzu, A.
Upīša muzeju un Pļaviņu dolomīta
karjerām. Ekskursijas laikā bērniem
bija iespēja iepazīties ar mecenātu
Vili Vītolu. Mūsu skolas skolēni, pa
teicoties Mārītes Magones atbalstam,
apmeklēja labdarības koncertu «Ne
paej garām», kurš notika Mārupes
kultūras namā. Visus eksursiju ceļa
izdevumus mēs 2013.gadā sedzām
no mūsu labvēļu saziedotās naudas.
Paldies gan Mārītei Magonei, gan
mūsu ziedotājiem.
2013.gadā notika skolas labiekār
tošana – uzlabots rotaļlaukums, pa

Kultūras DZĪVĒ

beigta skolas elektroinstalācijas re
konstrukcija, veikti arī profilaktiskie
elektroietaišu mērījumi, iegādāta in
teraktīvā tāfele. Tas tika izdarīts ar
Valkas novada domes atbalstu. Ar
pagasta biedrības «Atrodi laiku sev!»
atbalstu uzlabots skolas sporta lau
kums.
Skolēni apmeklēja arī robotikas
nodarbības Valkas ģimnāzijā un tur
pina to darīt arī šogad.
Projekta «Vislielākā dāvana» ie
tvaros organizēts Lieldienu pasā
kums Mierkalna tautas namā, uz ku
ru aicinājām viesus no Vijciema pa
matskolas un pirmsskolas. Ciemiņi
tika iepazīstināti ar dažādiem stās
tiem no Bībeles. Gan mūsu skolēni,
gan viesi pasākuma noslēgumā sa
ņēma arī dāvanas, kuras bija sagata
vojuši «Samarieši» no Amerikas.
Pagājušā gadā skolā ir notikušas
arī dažādas lekcijas. No kristīgo sko
lotāju konferences pie mums vieso
jās somu kristiešu grupa, kas pirma
jā viesošanās reizē 7.  9.klašu skolē
niem stāstīja par narkotisko vielu
atkarībām, bet otrajā tikšanās reizē
viņi viesojās ar leļļu teātra izrādi 1.
– 6.klašu skolēniem. Atklāto durvju
nedēļā notika lekcija vecākiem par
vecāku un bērnu savstarpējo saskar
smi.
Drošības nedēļas laikā tika orga
nizēta lekcija par elektrodrošību.
Skolā viesojās pašvaldības policijas
pārstāvji un nepilngadīgo lietu in
spektore, kas skolēniem pastāstīja
par atbildību, kāda iestājas nepiln
gadīgiem, pārkāpjot likumus. v

Projekta«Esiaktīvssportā»ietvaros
Valgāstarptautiskasvolejbolasacensības

Teksts un foto: Zane Brūvere

4.

februārī, Valgas pamatskolā
Valkas volejbolisti sacentās ar Val
gas un Novodevjatkinas (Krievi
ja) komandām. Sacensības notika
Igaunijas – Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības program
mas projekta «Esi aktīvs sportā
visās trijās valstīs», ELRII – 227 ie
tvaros.
Mū su koman dā spē lē ja De
nis Kuzmenko, Jānis Gu dēns,
Rihards Visockis, Alek sandrs
Britānovs, Toms Gai lis, Gusts

Pē tersons, Pē te ris Jaunsla vie
tis, Kris ters Za lu žin skis, Toms
Šulcs, Linards Šče go ļevs, Mi
kuss Ma zurs un Andrejs Fro lovs.
Valkas spē lē tā ji pārlie cino ši uz
va rē ja No vo devjat kinas ko man
du.
Sa vukārt Valgas – Valkas ko
mandas iz cīnīja divu se tu uz va
ru 2:2, kas no zīmē ja, ka būs iz
šķi ro šais – piekt ais sets. Sī va jā
cī ņā par pir mo vie tu val cē nie ši
to mēr pie kā pās Valgas ko man
dai, kas vi sā spē lē uz va ru gu va
ar re zultā tu 3:2. v

Valcēnieši gatavi spēlei ar Novodevjatkinas komandu.

«Ziemeļvalsis»pulcēdalībniekus
noLatvijasunIgaunijas

Teksts un foto: Zane Brūvere

S

estdien, 22.februārī, Valkas pil
sētas kultūras namā notika sporta de
ju sacensības «Ziemeļvalsis 2014».
Sporta deju svētki «Ziemeļvalsis
2014» tika veltīti Valkas novada Bērnu
un jauniešu centrs «Mice» 45.darba
sezonai. Sarīkojumu deju pulciņš iz
veidojās reizē ar toreizējo Valkas rajo
na Pionieru namu, kurš darbojas vēl
šobaltdien. Šajos 45 gados to vadījuši
vien kopskaitā četri pedagogi: Ina
Medne, Aija Liedaga, Dainis Liepiņš
un Jānis Rukmanis.
BJC «Mice» direktore Vita Kalvāne
teica lielu paldies skolotājam Dainim
Liepiņam par to, ka viņš ir mācījis
mazajiem valcēniešiem pirmos deju
soļus un organizējis vairākas «Zie
meļvalša» sacensības. Dainis Liepiņš
arī ir izaudzinājis tagadējo sporta de
ju kluba «Ziemeļvalsis» vadītāju Jāni
Rukmani.
Sacensībās desmit dažādās vecuma
un meistarības grupās piedalījās 67
deju pāri no Aizkraukles, Cēsīm, Ķe
guma, Ogres, Lauberes, Valmieras,
Pērnavas, Valkas un Valgas. Deju pār
us vērtēja profesionāla žūrija.
1.grupā (2007.gadā dzimuši un
jaunāki) sacentās mazie dejotāji no
Cēsīm, Valmieras un Ogres. Labākie
bija dejotāji no Valmieras sporta deju
kluba «Dīva».
2.grupā (2006.gadā dzimušie) uzva
ru dalīja valcēnieši Mariss Maļcevs un
Laura Zalužinska ar Cēsu dejotājiem.

Sacensības «Ziemeļvalsis» izdevušās
3.grupā (2002. – 2005.gadā dzimu
šie) zelta medaļas ieguva Denijs Sta
hovskis un Renāte Zalužinska (Val
ka), pārējās godalgotās vietas – Cēsu
un Pērnavas dejotājiem.
4.grupā (2006.gadā dzimušie un
jaunāki) uzvarēja Cēsu dejotāji, Mari
sam Maļcevam un Laurai Zalužinskai
– 3.vieta.
5.grupā (2003. – 2005.gadā dzi
mušie) startēja visvairāk dalībnieku.
Vispirms notika trīs pusfināli, pēc
tam septiņi labākie pāri piedalījās fi
nālā, starp viņiem arī Denijs Stahov
skis un Renāte Zalužinska. Godal
gotās vietas ieguva dejotāji no Aiz

kraukles un Cēsīm.
6.grupā (1999. – 2002.gadā dzimu
šie) uzvarēja dejotāji no Pērnavas.
7.grupa (jaunieši + juniori izpildīja 6
dejas) godalgotās vietas izcīnīja dejotāji
no Ogres, Ķeguma un Pērnavas.
8.grupā (dejoja jaunieši un juniori)
medaļas sadalīja viesi no Ogres, Ķe
guma un Cēsīm.
9.grupā labākie rezultāti bija Mi
kam Viesturam Jerumam ar partne
rēm Alisi Kristīni Egli un Valēriju Ser
muss. Nākamajās vietās ierindojās
Elvis Romulis un Izabella Īva Jansone,
Aleksis Eduards Palejs un Linda Lū
sa, Niks Lācis un Marija Maslobojeva.

Kristjans Auniņš ar partnerēm Melā
niju Krūmiņu un Viktoriju Jekimovu.
Šajā gadā savu radošo izdomu, de
jas soli apvienojot ar aktiermākslas un
šova elementiem, jaunie dejotāji varē
ja demonstrēt, piedaloties «Rumbas
kausa» izcīņā. Gan žūrijas, gan skatī
tāju vērtējumā zelta medaļas un kau
sus ieguva jaunie dejotāji no Cēsīm –
Dāvids Jansons un Elīna Griezne.
Sacensību dalībnieku priekam un
izklaidei kultūras nama foajē darbo
jās dažādas radošās darbnīcas. Novē
lam «Ziemeļvalsim» ilgu un ražīgu
mūžu! v

[
Uzvardraudzība
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FebruārīValkasģimnāzijā
Teksts un foto: Andriga Lozda, Valkas
ģimnāzijas direktores vietniece
ārpusstundu jomā

F

Valkas novadu dziedāšanas sacensībās pārliecinoši pārstāvēja Valkas un Kārķu
pamatskolu komandas.
Teksts un foto: Zane Brūvere

L

ai padziļinātu bērnu un jaunie
šu interesi par latviešu tautasdzies
mām un tradīcijām, Valsts izglītības
satura centrs jau vienpadsmito reizi
rīkoja tautasdziesmas dziedāšanas
sacensības «Lakstīgala». Pirmo reizi
sacensību vēsturiskā Vidzemes no
vada kārta notika Valkā, 12.februārī,
Valkas pilsētas kultūras namā. Sa
censībām bija pieteikušās 16 koman
das un tika pārstāvēti Vecpiebalgas,
Pārgaujas, Lielvārdes, Ķeguma, Og
res, Ikšķiles, Valkas, Alūksnes un
Apes novadi.
Komandas startēja trīs atšķirīgās
vecuma grupās un veica piecus eta
pus, lai noskaidrotu, kura no visām
komandām ir labākā tautasdziesmu
zinātāja. Sarīkojumu kuplināja folk
loras kopa «Putni» no Lēdurgas un
Igaunijas mūzikas skolas ansamblis.
Lai sacensību dalībnieki ne tikai pa
rādītu savu dziedāt prasmi un tau
tas tradīciju zināšanas, bet iemācītos

arī kaut ko jaunu, BJC «Mice» visiem
interesentiem piedāvāja tikties ar
Valkas novada amatniekiem, kuri
bērniem un jauniešiem palīdzēja iz
gatavot dažādus amatniecības iz
strādājumus un muzicēt latviešu
tautas mūzikas instrumentu darbnī
cā. Mūzikas instrumenti skaņu dar
bnīcai un materiāli amatniecības
darbnīcām tika iegādāti par projekta
«Bērnu un jauniešu brīvā laika pava
dīšana, iepazīstot latviešu tradici
onālās kultūras mantojumu» līdzek
ļiem.
Sacensību dalībniekus vērtēja žū
rija – Valsts Izglītības satura centra
vadītāja vietniece Agra Bērziņa un
VISC pārstāves Rita Platpere un Mā
ra Mellēna. Tā kā dziedātāji sacensī
bām bija rūpīgi gatavojušies, žūrija,
saskaitot punktus, vienbalsīgi nolē
ma, ka dziedāšanas sacensībās uzva
rēja draudzība!
Pasākumu atbalstīja Vidzemes
plānošanas reģions, VKKF, Valkas
novada dome un Valsts jaunatnes
iniciatīvu centrs. v

ebruāris skolā vienmēr ir zi
nāms kā karjeras un atskaites mē
nesis – tad notiek Ēnu dienas, zināt
niski pētniecisko darbu konference,
ciemojas dažādas augstskolas, no
tiek Žetonvakars, 12.klašu skolēnu
un audzinātāju kopīgi radīts un vei
dots.
Šogad Ēnudienāspiedalījās 9.un
11.klašu skolēni, «ēnojot» gan tepat
Valkas novadā, gan dodoties uz Val
mieru un Rīgu. Interesanti, ka šogad
skolēni īpašu interesi ir izrādījuši
par medicīnu, arī par rodošo profe
siju pārstāvjiem, piemēram, radio
dīdžejs.
Zinātniski pētniecisko darbu
konference notika 21.februārī, kad
11.klašu skolēni prezentēja savu ga
da laikā paveikto. Darbu tēmas ir ļoti
dažādas un plašas: gan par interneta
vidi, sociālajiem tīkliem, gan zeķu
bikšu izturību, kosmētika, veselību
ut. Pasākums vienmēr ir lietderīgs,
interesants un saistošs, jo ietver sevī
lielu darbu.
Augstskolu diena notika 12.feb
ruārī, kad RTU, LU, LLU, RSU, Rīgas

Medicīnas koledžas, LNAA pārstāvji
vadīja nodarbības ģimnāzistiem par
skolēniem interesējošām fakultātēm
un virzieniem.
Augstskolu dienas rezumējums ir
pozitīvs, jo gan skolēni, gan augst
skolu mācībspēki un pārstāvji atina
šo darba formu par ļoti labu. «Dzī
vais vārds ir svarīgāks par jebkuru
mājas lapu apmeklējumu,» atina
lektori. Atinīgi novērtēta mūsu sko
lēnu uzmanība, klusums, etiķete at
tieksmē un jautājumu uzdošanā.
Skolēnu viedoklis par Augstskolu
dienu:
Klāvs Visockis: «Man patika LU,
pārliecinājos, kur vēlos studēt. Patika
Aizsardzības akadēmijas sagatavotais
stāstījums.»
Kristiāna Vehi: «Es jau daudz biju
lasījusiparRSU,tāpēcmannebijanekādupārsteigumu.PatikaLatvijasUniversitātelekcijas.»
Jānis Nātra: «Es sapratu, ka esmu
iekavējisdaudzieskaišu,unmantāsir
jānokārto!Kaļotisvarīgsirrezultāts,ar
kādubeidzskolu.»
Paldies mūsu skolas absolventiem
– Zigfrīdam Niklavičam, Hristīnai
Šķērtai, Kristapam Sulam, Mārcim
Auzānam, kuri apciemoja skolu jau
kā savu augstskolu pārstāvji! v

Jaunosportistuuzvaras
Teksts: Lija Krūkliņa, trenere

12.februārī Valmierā notika
«Valmieras BSS atklātās pārbaudes

sacensības vieglatlētikā «D» un «E»
grupām». Piedalījās vairāk nekā
simts dalībnieku no Valmieras, Rū
jienas, Smiltenes, Limbažu un Val
kas sporta skolām.
No Valkas sporta skolas piedalījās
deviņi audzēkņi, kopumā izcīnot se

šas medaļas.
Divas medaļas izcīnija «E» grupas
audzēkne Agnese Rāte 240 m skrē
jienā – 1.vieta, pildbumbas mešanā
– 1.vieta, vēl no «E» grupas medaļas
mājās atveda Evelīna Breidaka 240
m skrējienā – 3.vieta.
«D» grupas audzēknis Reinis Fel
dmanis pārliecinoši uzvarēja 480 m
skrējienā, Kitija Luīze Primaka 480
m skrējienā – 3.vieta un Karīna Kač
nova lodes grūšanā – 3.vieta. v

Ģimnāzijasaudzēkņipiedalās
jauniešuapmaiņasprojektā
Teksts: Dace Langenfelde,
projektu vadītāja

V

alkas ģimnāzija piedalīsies
jauniešu apmaiņas projektā (You
th in Action) «Road to Democracy».
Projekta darbs tiek realizēts jau pa
visam drīz – no 2. līdz 9.martam. Tad
tiksies četru valstu jaunieši – no Po
lijas, Čehijas, Slovākijas un Latvijas.
Norises vieta – Wisla, pie Beskidu
kalniem. Šī projekta mērķis ir aktī
va pilsoņa pozīcijas sekmēšana, lai
iesaistītos vietējā un Eiropas līmeņa

sabiedriskajā dzīvē, lai paplašinātu
zināšanas par to, kā funkcionē Eiro
pas Savienība un tās pārvaldes me
hānismi. Projekta aktivitātes saistītas
ar gaidāmajām Eiropas Parlamenta
vēlēšanām. Uz Poliju dosies skolotā
ja Vineta Skutāne un 8 skolēni. v

Valkas ģimnāzisti 12.februāra Augstskolu dienā

Pamatskolasbērni–uz«Ledusgladiatoriem»

Valkas ģimnāzijas 7.a, 7.b un
8.klase šogad ļoti nopietni un inten

sīvi nodarbojas ar gatavošanos Vid
zemes mēroga sacensībās slidošanā
Olimpiskajā centrā Valmierā. Notiek
intensīvi treniņi, nodarbības. 27.feb
ruārī notiks pusfināli un spēļu fināls.

Skolēnus gan vieno, gan motivē kla
ses kopīgi pasākumi, tas veido ko
mandas garu un atbildību. Par vie
notu komandu var spriest tad, kad
stiprākais slidošanā atbalsta vājāko
un palīdz viņam, slidojot kopā. Un
to ļoti labi var redzēt tieši «Ledus
gladiatoros». v

12.klašužetonvakars

Teksts: Kristiāna Vehi,
12.b klases audzēkne

L

aiks skrien vēja spārniem. Ir
apritējis gads, kopš tika izsnieg
ti pēdējie Valkas ģimnāzijas žeton
gredzeni. Bet tie nav pēdējie skolas
vēsturē! Tradīcijas ir jāsaglabā! Mēs,
abiturienti, strādājām, lai būtu cie
nīgi saņemt savas skolas piederības
zīmi.

Kādi mēs esam šobrīd – cik lieli
vai mazi, nopietni vai nebēdnīgi, ko
protam un spējam, rādījām 21.feb
ruārī Valkas pilsētas kultūras namā
uzvedumā «@Sprīdītis Laimi_mek
lējot.VĢ».
Mums ir svarīgi, ka mūsu izaug
smi novērtē vismīļākie un tuvākie
cilvēki, tie, kuri mums palīdzējuši
augt un veidoties! v

6.klašuskolēniemunvecākiem

Valkas ģimnāzijas saime gaidīs
jūs ciemos uz iepazīšanās nodarbī

ras aktivitātes ar ģimnāzistu pieda
līšanos, vecākiem – tikšanās un sa
runas ar skolas vadību. Sekojiet līdzi
bām martā, aprīlī un maijā. Skolē informācijai: valkasgimnazija.lv v
niem ir plānotas sportiskas un jaut
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SvinamValkā8.martu

8.martāplkst.21.00Valkaspil

sētaskultūrasnamāvisilaipniaici
nātiuzballi«Ak,sievietes!…»kopā
ar atraktīvo grupu «MĀKOŅSTŪ
MĒJI».
Biļešu iepriekšpārdošana no 25.februāra Valkas pilsētas kultūras namā pie
dežuranta. Iegādājoties vismaz 4 biļetes, tiks dota iespēja rezervēt galdiņu.
Biļešu cena iepriekšpārdošanā – 2,85
eiro (2 lati), bet pērkot biļeti pasākuma
dienā, būs jāšķiras no 4,27 eiro (3 latiem). Tāpēc ir vērts pasteigties, kā arī
savlaicīgi izplānot, ko ņemsiet līdz
«groziņā», lai pārsteigtu sev mīļās sievietes!
«Mākoņstūmēji» – grupa no Smiltenes, kas izveidota 2010.gadā un, kā smej
grupas dalībnieki, muzicē ar nenopietnu
mērķi, bet nopietniem nolūkiem.

«Mākoņstūmēju» dziesma «Pasaules gals» 1.martā piedalīsies Amigo
Dzintara Dziesmu pirmās sezonas lielajā noslēguma koncertā, savukārt,
pērn izdotais grupas albums «Kurmis
aizpeld garām» ir viens no mūzikas ierakstu gada balvas «Zelta mikrofons
2013» pretendentiem nominācijā «Labākais kantrī un šlāgermūzikas albums» «Zelta mikrofona» apbalvošanas ceremonija notiks 5.martā.
Grupā apvienojušies 7 atraktīvi un
dzīvespriecīgi puiši, lai priecētu ikvienu ar labu mūziku visa vakara garumā.
Neoﬁciāli grupu mēdz salīdzināt ar
visiem labi zināmo «Labvēlīgo tipu».
Tātad ballētājiem jārēķinās ar mainīgu
un daudzpusīgu, bet jautrības caurstrāvotu repertuāru visa vakara garumā!
Uz tikšanos 8.marta vakarā Valkas
pilsētas kultūras namā! v

Ērģemiešigatavojas
pasākumam«Dejuvirpulis»

Teksts: Sandra Pilskalne

19.

aprīlīpulksten19.00Tur
nastautasnamānotiksmūsdienu
dejugrupusalidojums«Dejuvir
pulis – 3». Tautas nama vadītāja
Līga Krama aicina būt aktīviem
unpieteiktdalībupasākumā.
Šobrīd iecerējuši piedalīties Val

kas dejotāji, Matīšu deju grupa
«Nezāles», paši ērģemieši un vai
rāki citi kolektīvi vēl apsver šo ie
spēju.
Ērģemē šī diena iecerēta pasā
kumiem bagāta – pulksten 12.00
būs tradicionālais Lieldienu zaķu
skrējiens no Ērģemes uz Turnu, bet
pēc deju saieta visiem balle kopā ar
grupu «Rolise». v

Ieejabrīva,ikviensaicinātsziedotmērķim
«CIMZESPIEMINEKĻARESTAURĀCIJA»

Mīlestībasdienāpašdarbniekikopīgiatpūšas

Teksts: Sandra Pilskalne Foto: Pēteris Pētersons

15.februārīKārķutautasna
mānotikaatpūtasvakars«KasTa

vāsirsniņā?»,kurāpulcējāstautas
nama pašdarbnieki, lai parādītu
jaunajāsezonāsagatavotounko
pīgiatpūstos.
«Kārķu tautas namā darbojas 9
pašdarbības kolektīvi. Aizvadītā
gada nogalē darbu atsācis vidējās
paaudzes deju kolektīvs, kuru va
da Ineta Zute. Pašdarbības kolektī

vos ir diezgan daudz jaunu dalīb
nieku un šī bija iespēja pirmo reizi
uzstāties, izjust skatuvi,» vērtē tau
tas nama vadītāja Dace Pieče. Uz
atpūtas vakaru bija uzaicināts arī
vieskolektīvs Aivara Trēziņa vadī
bā no Valkas pagasta.
Atpūtas vakaru veiksmīgi vadīja
Silva Mieze un Liene Pieče, kuras
prata visus iesaistīt kopīgās atrak
cijās. Ballē spēlēja grupa «Bruģis»
no Madonas, kas vienoja klāteso
šos deju ritmos. v
Uzstājas senioru ansamblis «Baltie taureņi»

Nr. 52 2014.gada 28.februārī
Savam eņģelim debesīs tici!
Ceri veiksmi no dzīves reiz gūt!
Visu dzīvo uz pasaules mīli
Tik, cik dziļi sirds saprot un jūt!
(G.Micāne)

Ērģemes pagastā

Zinaidu Jēriņu 04.03., Maiju Vīlisteri 06.03.,
Montu Skoteli 07.03., Mārīti Iesalnieci 12.03.,
Valvi Āboliņu 13.03., Dzintaru Valbaku
25.03., Dzintru Brīmani 27.03.

Kārķu pagastā

Gaidu Neimani 07.03., Vitautu Tenteri 12.03.,
Valentīnu Laktiņu 13.03., Modri Šmitu 21.03.,
Ģetrūdi Ābeli 22.03., Ritvaru Bezšapočņiko
vu 27.03.

Valkas pagastā

Intu Rumbenieci 01.03., Ilzi Loktjušovu
02.03., Ziedoni Grūbi 05.03., Silviju Prauli
ņu 07.03., Guntu Vanagu 09.03., Aināru
Spuldzenieku 13.03., Gaļinu Kaminsku
14.03., Večeslavu Buiko 14.03., Mirdzu Skrode
li 16.03., Ivetu Markovu 19.03., Nadeždu Bo
ikovu 20.03., Raiti Teteri 21.03., Leonīdu
Pormeisteru 22.03.

Vijciema pagastā

Irēnu Stepkāni 02.03., Laimoni Pakalnu
05.03., Inesi Kļaviņu 11.03., Gintu Jirgenso
nu 27.03.

Zvārtavas pagastā

Ervinu Vanteru 08.03.

Valkas pilsētā

Lūciju Šauriņu 01.03., Juri Pūdistu 01.03.,
Antoniju Miķelsoni 01.03., Rihardu Saidā
nu 02.03., Tatjanu Kozlovu 03.03., Arkādiju
Štarkovu 04.03., Jāni Gaili 05.03., Dzintaru
Rudzīti 06.03., Aivaru Līviņu 08.03., Aiju
Tolmani 08.03., Nikolaju Liski 08.03., Ni
kolaju Busu 08.03., Veru Mikijansku 08.03.,
Uldi Stīpnieku 08.03., Vladimiru Semeno
vu 10.03., Imantu Miķelsonu 10.03., Helvi
Golikovu 11.03., Anatoliju Bogdanovu
12.03., Ināru Sipoviču 12.03., Juri Mežuli
12.03., Juri Graudiņu 13.03., Edīti Vasiļjevu
15.03., Valentīnu Ukri 15.03., Solveigu Lap
su 15.03., Alekseju Derjabinu 16.03., Sar
mīti Morus 16.03., Gaļinu Lielbiksi 20.03.,
Anitu Skrastiņu 21.03., Rometu Kustavus
21.03., Mēriju Pupu 21.03., Mogenu Peter
senu 21.03., Genrihu Lapkovski 22.03., Iri
nu Griņko 24.03., Sandru Bogdanovu 27.03.,
Violu Levinu 27.03., Arti Riekstu 29.03., Fa
niju Domansku 29.03., Irēnu Rasmani
30.03., Maigu Sebri 30.03.
Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un
«pusapaļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem.
Sveicam arī visus pārējos jubilārus!)

Aicina piedalīties senlietu izstādē

N

o 7. līdz 31.martam Zvārtavas pa
gastā «Luturskolā» brīvā laika istabā bied
rība «Atrodi laiku sev» organizē seno sa
dzīves lietu izstādi «Mantojums». Biedrī
bas dalībnieces aicina visiem būt aktīviem
un atsaucīgiem. Izstādes organizatorus

īpaši interesē priekšmeti, par kuriem ir zi
nāms kāds stāsts, piemēram, kā šī lieta
nonākusi pie jums, kas to izgatavojas, var
būt ar to saistās kāds notikums. Izstādes
eksponāti, protams, pēc izstādes tiks at
doti īpašniekiem. v

2014. gada 21. martā Valkas pagasta
Sēļu bibliotēkas telpās no plkst. 16.00
līdz 18.00 būs radošās darbnīcas bēr
niem. Izliesim sveces un izgatavosim
svečturīšus tām, lai caur sveču gaišumu
un siltumu ātrāk sveiktu pavasari!
No plkst.18.00 līdz 21.30 – diskotēka. Līdzi
var ņemt groziņu. Ieeja brīva.

7.martā plkst. 17.00 Valkas
pagasta Sēļu bibliotēkas
telpās notiks tējas vakars
«Kā toreiz 8.martā...»

Pasākumā būs dziesmas, atmi

ņas un sarunas par 8.martu, kā arī
saruna ar jauno Saieta nama vadī
tāju Eviju Smani par vēlamajiem
kultūras pasākumiem un pašdar
bības pulciņiem Valkas pagasta Sē
ļu pusē. Būs arī tēja un pīrādziņi. Ie
eja brīva
Nāc un iesaisties, lai Valkas pa
gasta kultūras dzīve kļūtu vēl
daudzkrāsaināka!
Kā lilija starp
ērkšķiem, tā
izceļas mana
draudzene starp
tautas meitām.
Kā ābele starp
meža kokiem,
tā izceļas mans
draugs starp
tautas dēliem.

(Sālamana Augstā
Dziesma 2; 2-3)

Sveicam Andu Kalniņu un
Arti Grebežu kāzu dienā!
Kārķu draudze

11
Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!
(K.Apškrūma)

Laikā no 24.janvāra līdz 17.februārim
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
7 bērnu dzimšana: 2 meitenītes – Aurora un
Annika, un 5 zēni – Markuss, Rojs,
Roberts, Danils un Dāvids.

Sveicam ģimenes ar dzīvē nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

Tu nenāksi.
Kaut kur būs tava elpa.
Bet tikai citā laikā, citā telpā.
(I.Auziņš)

Aizvadīti mūžībā

(Laikā no 24.01.2014. līdz 23.02.2014. Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta miršana)

Aivars Bitenbinders
Nikolajs Ivanovs
Jānis Jansons
Guntis Jūgs
Anna Keiša
Marija Maļugina
Andris Meirēns
Nikolajs Rakuzovs
Ivars Steimārs
Strauberga Zigrīda
Ņina Šerstņeva
Edgars Vilisters

(dz. 1959.)
(dz. 1927.)
(dz. 1932.)
(dz.1963.)
(dz. 1930.)
(dz. 1921.)
(dz. 1946.)
(dz. 1944.)
(dz. 1940.)
(dz. 1937.)
(dz. 1939.)
(dz. 1934.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –

Valkas novada dome

Mana ēna vēl silta.
Pavisam nesen te biju.
Tukšums vēl pilns.
Klusums vēl skaļš.
(G. Godiņš)

Izsakām līdzjūtību Vilim Jansonam un
viņa tuviniekiem, brāli Jāni zaudējot.
Valkas novada dome

Aktivitātes
Ērģemes draudzē

Informējam, ka mainījušies dievkalpojuma
laiki: Ērģemes ev. lut. draudzē dievkalpojumi
notiek katra mēneša pirmajā un trešajā svētdie
nā pulksten 12.00.
Ērģemes draudzē tiek veidota svētdienas
skola bērniem, tāpēc ikviens bērniņš būs mīļi
gaidīts uz nodarbību 2.martā pulksten 12.00.
(Turpmāk katra dievkalpojuma laikā).
Katrs, kurš sirdī jūt aicinājumu kristīties, ie
svētīties vai laulāties baznīcā, ir aicināts pie
teikties uz iesvētes mācību Ērģemes draudzes
namā.
Mēs Tevi gaidīsim 9.martā pulksten 12.00 uz
pirmo tikšanos!
Sīkāka informācija:
Draudzes mācītājs Ģirts Kalniņš – mob.t.
29162772.
Draudzes priekšniece Līga Kondratjeva –
mob.t. 26204779.

Valkas pilsētas kultūras nama
tautas deju kopa «Aija» aicina
jaunus dalībniekus!

Pieteikšanās pirms mēģinājumiem –
katru trešdienu Valkas pilsētas kultūras
nama lielajā zālē no plkst.20.00. Kolektīva
vadītāja Liesma Ērgle.Papildus informāci
jai rakstīt uz e-pastu: ance.empele@valka.
lv, tel. 64723705, 29230511.

Valkas novada afišu stabs
Valkas novadā

Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā

Valkas pilsētas kultūras
nama pasākumi
• 7.martā plkst. 18.00 Valkas un Val
gas mākslas kolektīvu tradicionālais
draudzības koncerts, Valgas kultū
ras un interešu centrā.
• 8.martā plkst. 12.00 SIA «Valmie
ras kinostudijas» izrāde bērniem
«MADAGASKĀRA. SĀKUMS!». Notiek biļešu iepriekšpārdošana, biļe
tes cena EUR 3.
• 8.martā plkst. 20.00 Balle «Ak sie
vietes, sievietes…» ar grupu «Mā
koņstūmēji». Ieeja EUR 2,85.
• 16.martā plkst. 15.00 Rīgas dzies
mu teātra «Etjud» koncerts «RO
MANCES». Ieeja EUR 5.
• 20.martā plkst. 17.30 Literārie lasī
jumi (Mazajā zālē).
• 22.martā plkst. 15.00 Vidzemes se
nioru koru tautas dziesmu pēcpus
diena. J.Cimzes 200.gadu jubilejas
gadam veltīts koncerts. Pēc koncerta
dejas kopā ar tautas mūzikas kapelu
«Vecie turnavieši».
• 25.martā plkst. 16.30 Komunistis
kā genocīda upuru piemiņai veltīts
pasākums Lugažu stacijā un repre
sēto tikšanās Valkas novadpētniecī
bas muzejā.
• 27.martā plkst. 17.00 Tējas vakars
svecīšu gaismā. Pasākums veltīts
dārzam un ziediem.
• 29.martā plkst. 14.00 Novada vo
kālo ansambļu skate un vokālās gru
pas «Anima Solla» koncerts. Vieta
var mainīties!
IZSTĀDES VALKAS PILSĒTAS
KULTŪRAS NAMĀ MARTĀ

• Līdz 9.martam Valkas pilsētas kul
tūras nama 1. un 2.stāva foajē apska
tāma Maijas Brašmanes personāliz
stāde «Gaismas spēles».
VALKAS KULTŪRAS NAMA KO
LEKTĪVU AKTIVITĀTES MARTĀ

• 29.martā Valkas pilsētas teātris do
das uz teātru skati Daugavpilī.
• 30.martā Valkas pilsētas folkloras
deju kopa «Sudmaliņas» un folklo
ras ansamblis «Nāburgi» piedalīsies
«Baltica 2015» skatē Siguldā.

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

• No 1. līdz 22.martam – izstāde
«Priekškars, kas veras un krīt»: teāt
ra izrāžu programmiņu kolekcija.
• No 3. līdz 22.martam – izstāde
«Tik daudz manī prieka un ilgu, ka
pasauli mīlēt vēl var»: rakstniecei
Aīdai Niedrai – 115.
• No 3. līdz 22.martam – izstāde
«Nekas nespēj kustēties ātrāk par
gaismas ātrumu»: Albertam Einštei
nam – 135.
• No 5. līdz 22.martam – izstāde
«Lielā lasīšana – TOP 100»: grāma
tas, kas iekļuvušas LTV šova otrajā
kārtā.
• 18.martā plkst. 10.00 e-prasmju
nedēļas ietvaros – pasākums «Afišu,
reklāmu un informācijas noformē
jums».
• 20.martā plkst. 15.00 e-prasmju
nedēļas ietvaros – pasākums «Dro
šība un dators»: kā aizsargāt perso
nīgo datoru no nevēlamām darbī
bām.

Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā
• No 3. līdz 14.martam – izstāde
«Sniegs vēl malu malas klāj; Ziediņš
rets iz zemes māj»: rakstniekam Vi
lim Plūdonim – 140.
• 14.martā plkst. 15.00 – interaktīva
pēcpusdiena «Aizraujoši! Pārstei
dzoši! Izzinoši!», veltīta fiziķim, No
bela prēmijas laureātam Albertam
Einšteinam.

Sporta pasākumi
• 1.martā Tūrisma rallijs «Ziemas
festivāls».
• 1.martā plkst. 11.00 Valkas nova
da Bērnu – jaunatnes sporta skolā
Valkā Gunāra Priedīša atceres tur
nīrs šahā.
• 1.martā plkst. 18.00 Galda spēļu
čempionāta 6.posms Turnas tautas
namā.
• 2.martā plkst. 9.00 Zolītes čem
pionāts Kārķu tautas namā.
• 8.martā plkst. 11.00 Gaidas un
Valtera atceres turnīrs šahā Valkas
novada Bērnu – jaunatnes sporta
skolā.
• 9.martā plkst. 10.00 Zolītes tur
nīrs Zvārtavas tautas namā.
• 15.martā plkst. 10.00 Valkas no
vada čempionāts šautriņu mešanā
un badmintonā Valkas ģimnāzijas
sporta hallē.
• 15.martā plkst. 11.00 Ceļojošā
kausa izcīņa tautas bumbā sievie
tēm Kārķu sporta namā.
• 16.martā plkst. 9.00 Zolītes čem
pionāts Kārķu tautas namā.
• 21.martā plkst. 10.00 Galda spēļu
turnīrs Zvārtavas tautas namā.
• 22.martā plkst. 10.00 Galda spēļu
turnīrs Vijciema sporta zālē.
• 23.martā plkst. 11.00 Valkas nova
da čempionāts zolītē Valkas novada
BJSS.
• 29.martā plkst. 10.00 Vijciema pa
gasta sacensības badmintonā vien
spēlēs Vijciema sporta zālē.
• No 29.martā   līdz 30. martam
plkst. 11.00 Valkas novada čempio
nāts šahā Valkas novada Bērnu –

Valkas novada
pašvaldības
informatīvs
izdevums

jaunatnes sporta skolā.
• 29.martā plkst. 18.00 Galda spēļu
čempionāta noslēguma posms Tur
nas tautas namā.
• 30.martā Valkas atklātais volejbo
la turnīrs «2V2» 5.kārta Valkas ģim
nāzijas sporta hallē.
• 30.martā plkst. 9.00 Zolītes čem
pionāts Kārķu tautas namā.

Radošajā telpā
«309.kabinets»
• 8.martā grupas Karmafree (alter
native rock; Rīga) koncerts (ieeja 2
EUR no plkst. 22.00).
• 22.martā latgaļu folk roka/metāla
vakars ar Green Novice un Pūķa
Gars (ieeja 2,50 EUR no 22.00).

Ērģemes pagastā
• 28.februārī plkst. 19.00 Turnas
tautas namā zolītes čempionāts.
• 14.martā plkst. 19.00 Turnas tau
tas namā zolītes čempionāts.
• 28.martā plkst. 19.00 Turnas tau
tas namā zolītes čempionāts.
• 29.martā plkst. 18.00 galda spēļu
turnīrs.

Vijciema pagastā
• 1.martā plkst. 19.00 Vijciema tau
tas namā muzikāls pasākums «Kora
Rondo vārda došanas svinības».
• 8.martā plkst. 15.00 Vijciema tau
tas namā Valkas pagasta amatierte
ātra «Rūdis» izrāde «Koncerts».
• 15.martā plkst. 11.00 Vijciema
tautas namā Rokdarbu izstādes «Vi
jas raksti» atklāšana. Izstāde skatā
ma no 15. līdz 29.martam.
• 22.martā plkst. 15.00 Vijciema
tautas namā J.Ziemeļnieka Strenču
Tautas teātra izrāde B.Juhņeviča
«Pavasara neprāts».
• 22.martā plkst. 16.30 Valkas pensi
onāru kluba «Zelta rudens» izrāde
«Tās dullās Paulīnes dēļ».
• 29.martā plkst. 19.00 Vijciema tau
tas namā Birzuļu pagasta amatierte
ātra «Mēris» izrāde – M.Zīverts
«Minhauzena precības».

Kārķu pagastā
• 2.martā plkst. 9.00 tautas namā
zolītes čempionāts.
• 8.martā plkst. 19.00 tautas namā
«Debešķīgā tikšanās sievišķībā»
P.Putniņa luga Vijciema amatierte
ātra iestudējumā. Plkst.22.00 balle.
• 14.martā plkst. 18.00 tautas namā
M.Freimaņa dziesmu koncerts.
• 15.martā plkst. 11.00 Kārķu spor
ta namā Ceļojošā kausa izcīņa tautas
bumbā sievietēm. Aicinām koman
das pieteikt līdz 12. martam (m.t.
26365892 – Dace).
• 16.martā plkst. 9.00 tautas namā
zolītes čempionāts.
• 21.martā plkst. 12.00 piemiņas
brīdis pie Pelēkā akmens veltīts Gol
gāta ceļa gājušiem, plkst.12.30 tau
tas namā pasākums «Ir mīlestība
pārnākusi mājas …» – tikšanās ar
rakstnieci un sabiedrisku darbinieci
Māru Zālīti.
• 30. martā plkst. 9.00 tautas namā
zolītes čempionāts.
Ikgadējais koncerts «Dziesma ma
nai paaudzei» Kārķu tautas namā
notiks 5.aprīlī. Aicinām gatavoties
un pieteikties līdz 1.aprīlim. Sīkāka
informācija tautas namā vai pa mob.
tel. 26365892.

Valkas pagastā
• No 7.marta līdz 7.aprīlim par go
du Starptautiskajai Sieviešu dienai
Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas
telpās būs apskatāmi un iegādājami
Evijas Leimanes darinātie auskari
un Lienes Polakenas darinātās rotas,
somas un apģērbi.
• 7.martā plkst. 17.00 Sēļu bibliotē
kas telpās tējas vakars «Kā toreiz 8.
martā...» Tēja, sarunas, atmiņas un
dziesmas. Ieeja brīva.
• 21.martā no plkst. 16.00 līdz 18.00
Sēļu bibliotēkas telpās radošās dar
bnīcas bērniem.
• 21.martā no plkst. 18.00 līdz 21.30
Sēļu bibliotēkas telpās diskotēka.
Ieeja brīva.

Zvārtavas pagastā
• No 7. līdz 31.martam «Lutursko
lā» brīvā laika istabā biedrība «Atro
di laiku sev» organizē seno sadzīves
lietu izstādi «Mantojums». v

19.martā plkst.11.00 Turnas tautas nama mazajā zālē notiks
Literārā pēcpusdiena, kas veltīta Margaritas Stārastes un Viļa
Plūdoņa daiļradei. Pasākumā piedalīsies Ērģemes pamatskolas
skolēni, dzeju lasīs Maiga Putniņa.
Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Lapsa informē, ka Valkas pa
Pēdējā brīdī
gastā uz nenoteiktu laiku slēgta
smagā transporta kustība pa paš
valdības autoceļiem:
• A3-Sēļi-Vērzemnieki; • B5-Sēļi-Stoķi; •  B14-Ārnieki-ApsītesLībieši.
Noteikts transporta pilnās masas ierobežojums 7t uz autoceļa
A1-Muižnieki-Pedele. Atbilstoši laika apstākļiem var tikt ieviesti
ierobežojumi arī uz citiem pašvaldības autoceļiem

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
Tirāža: 4300 eks.
Iespiests tipogrāfijā «LATGALES DRUKA

Izdevumu sagatavoja
Valkas novada domes
Kārķu pagasta sabiedrisko
sabiedrisko attiecību speciāliste
attiecību speciāliste
Zane Brūvere, tālr. 26444002
Sandra Pilskalne, tālr. 26391447,
e-pasts: zane.bruvere@valka.lv
e-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv
Datorgrafika: Mākslinieku un amatnieku biedrība «Reālā Aptieka»
Reģ. nr. 40008089643, e-pasts: info@amatnieciba.lv

